
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI

STT Họ, đệm Tên Đơn vị Tên bài bài hội thảo trong và ngoài nước Tên đồng tác 

giả (nếu có)

Thông tin về hội thảo Thời gian 

đăng bài

1 Trần Bình Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số

Xu hướng phát triển văn hóa của các dân tộc 

thiểu số ở Tây Bắc Việt Nam trong bối cảnh 

hiện nay

Trong nước 2014

2 Mai Anh Tuấn Khoa Viết văn - Báo 

chí

Phân tích một số tác phẩm điện ảnh Việt Nam 

đương đại từ phân tâm học

Trong nước 2014

3 Nguyễn Thị Quế Anh Phòng Đào tạo Định hướng giảng dạy di sản văn hóa Việt 

Nam cho học sinh phổ thông

Hội thảo cấp Trường 2014

4 Vũ Thị Minh Phượng Viện Văn hóa Bảo tồn và PT làng nghề truyền thống gắn với 

xây dựng nông thôn mới ở Tiền Giang

Hội thảo Tiền Giang 2014

5 Vũ Văn Đạt Viện Văn hóa Phát huy vai trò của đồng bào Công giáo trong 

xây dựng nông thôn mới ở Tiền Giang

Hội thảo Tiền Giang 2014

6 Vũ Văn Đạt Viện Văn hóa Sự tự tin: Phẩm chất quan trọng của phụ nữ Việt 

Nam trong thời kỳ hội nhập

Hội thảo Tứ Đức 2014

7 Vũ Thị Minh Hiên Viện Văn hóa Văn hóa chợ trong xây dựng nông thôn mới ở 

Tiền Giang

Hội thảo Tiền Giang 2014

8 Nguyễn Thị 

Phương

Lan Viện Văn hóa Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển làng 

nghề tại Tiền Giang

Hội thảo Tiền giang 2014

9 Nguyễn Thị Loan Oanh Viện Văn hóa Bảo tồn và phát triển tri thức văn hóa bản địa 

trong xây dựng nông thôn mới ở Tiền Giang 

hiện nay

Hội thảo Tiền Giang 2014

10 Nguyễn Anh Tuấn Viện Văn hóa Khai thác và sử dụng hiệu quả các thiết chế văn 

hóa cơ sở trong quá trình xây dựng nông thôn 

mới hiện nay

Hội thảo Tiền giang 2014

11 Vũ Hồng Vân Viện Văn hóa Phát triển văn hóa đọc trong việc xây dựng và 

phát triển nông thôn mới ở tỉnh Tiền Giang

Hội thảo Tiền Giang 2014

12 Lê Thị Cúc Khoa Văn hóa học Nghi thức cầu siêu trong Rằm tháng 7- từ quan 

niệm đến thực hành hiện nay của người Việt ở 

đồng bằng Bắc bộ

Tọa đàm 2014

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

I. CÔNG KHAI BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ (5 NĂM: TỪ 2014 ĐẾN 30/9/2018)
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13 Lê Thị Khánh Ly Khoa Văn  hóa học Phát triển nông nghiệp bền vững nhìn từ góc độ 

một số mô hình của các nước trong khu vực và 

trên thế giới

Hội thảo Trường 2014

14 Tôn Thanh Hải Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Nhu cầu học tập Giáo dục thể chất của sinh viên 

Đại học Văn hóa Hà Nội

Hội thảo cấp Khoa 2014

15 Tôn Thanh Hải Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Internet Marketing trong phát triển du lịch Hội thảo cấp Khoa 2014

16 Trần Thị Thu Nhung Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Sự tác động của nền kinh tế thị trường đến gia 

đình trẻ ở đô thị hiện nay

Hội thảo quốc tế 2014

17 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Nhân lực du lịch Việt Nam trước bối cảnh hội 

nhập cộng đồng kinh tế ASEAN

Hội thảo quốc gia 2014

18 Hoàng Văn Thảo Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

"Huấn dân đại cáo" và ý nghĩa của nó với đời 

sống tinh thần của nhân dân Nam Bộ

Hội thảo Tiền Giang 2014

19 Cao Đức Hải Khoa Quản lý văn 

hóa - Nghệ thuật

Khai thác trò chơi dân gian cho hoạt động giải 

trí ở các thiết chế văn hóa cơ sở tỉnh Thanh Hóa

Hội thảo cấp Trường 2014

20 Cao Đức Hải Khoa Quản lý văn 

hóa - Nghệ thuật

Bàn về cách hạn chế tính thời vụ trong du lịch 

biển vùng khí hậu giao mùa, trường hợp Thanh 

Hóa

Hội thảo cấp Trường 2014

21 Lê Thị Cúc Khoa Văn hóa học Nghi thức cầu siêu trong rằm tháng Bảy- từ 

quan niệm của Phật giáo đến thực hành hiện nay 

của người Việt ở Đồng bằng Bắc Bộ

Hội thảo cấp Trường 2014

22 Dương Văn Sáu Khoa Văn hóa du 

lịch

Những thách thức và cơ hội trong liên kết phát 

triển du lịch giữa các địa phương khu vực Bắc 

miền Trung

Hội thảo cấp Trường 2014

23 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Đào tạo nguồn nhân lực du lịch trước bối cảnh 

hội nhập lao động trong cộng đồng kinh tế 

ASEAN

Hội thảo cấp Trường 2014

24 Phạm Bích Huyền Khoa Quản lý văn 

hóa - Nghệ thuật

Phát triển công nghiệp văn hóa để thực hiện 

thành công Nghị quyết trung ương 5 (khóa VIII)

Hội thảo cấp Trường 2014

25 Nguyễn Thanh Xuân Khoa Quản lý văn 

hóa - Nghệ thuật

Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du 

lịch ở Tiền Giang

Hội thảo cấp Trường 2014

26 Nguyễn Văn Hy Khoa Quản lý văn 

hóa - Nghệ thuật

Phát huy vai trò của văn hóa trong xây dựng 

và phát triển nông thôn mới

Hội thảo Tiền Giang 2014

27 Nguyễn Văn Cần Khoa Quản lý văn 

hóa - Nghệ thuật

Nguồn lực văn hóa trong xây dựng nông 

thôn mới

Hội thảo Tiền Giang 2014
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28 Hoàng Nam Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số

Vai trò của văn hóa trong xây dựng và phát 

triển nông thôn mới

Hội thảo Tiền Giang 2014

29 Nguyễn Thị 

Hồng

Hà Viện Văn hóa Phát triển văn hóa trong xây dựng nông thôn 

mới

Hội thảo Tiền Giang 2014

30 Đinh Thị Thanh Huyền Viện Văn hóa Những đặc thù riêng trong phát triển văn 

hóa nông thôn Việt Nam hiện nay

Hội thảo Tiền Giang 2014

31 Nguyễn Anh Tuấn Viện Văn hóa Văn hóa gia đình trong chương  trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Hội thảo Tiền Giang 2014

32 Bùi Văn Tiến Viện Văn hóa Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển 

du lịch làng nghề ở Tiền Giang

Hội thảo Tiền Giang 2014

33 Cao Vũ Huyền Viện Văn hóa Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển 

du lịch ở Tiền Giang

Hội thảo Tiền Giang 2014

34 Nguyễn Thị 

Thanh 

Xuân Khoa Quản lý văn 

hóa - Nghệ thuật

Vai trò của du lịch nông nghiệp – nông thôn 

trong xây dựng nông thôn mới và thực tế ở 

Tiền Giang

Hội thảo Tiền Giang 2014

35 Nguyễn Thị Bảy Viện Văn hóa Xu hướng biến đổi của hoạt động thương hồ 

chợ nổi cái Bè tỉnh Tiền Giàn

Hội thảo Tiền Giang 2014

36 Vũ Thị Hiên Viện Văn hóa Phát triển văn hóa đọc trong việc xây dựng 

và phát triển nông thôn mới ở tỉnh Tiền 

Giang

Hội thảo Tiền Giang 2014

37 Vũ Hồng Vân Viện Văn hóa Một số đóng góp của tôn giáo trong xây 

dựng nông thôn mới ở Tiền Giang

Hội thảo Tiền Giang 2014

38 Nguyễn Thành Nam Khoa Văn hóa học Giáo dân công giáo xây dựng nông thôn mới 

ở Tiền Giang

Hội thảo Tiền Giang 2014

39 Vũ Văn Đạt Viện Văn hóa Phát triển hàng hóa nông nghiệp với xây 

dựng môi trường văn hóa ở Tiền Giang hiện 

nay

Hội thảo Tiền Giang 2014

40 Vũ Văn Đạt Viện Văn hóa Phát huy vai trò của đồng bào Công giáo 

trong xây dựng nông thôn mới ở Tiền Giang

Hội thảo Tiền Giang 2014

41 Vũ Văn Đạt Viện Văn hóa Sự tự tin: Phẩm chất quan trọng của phụ nữ 

Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

Hội thảo Tiền Giang 2014

42 Vũ Thị Hiên Viện Văn hóa Văn hóa chợ trong xây dựng nông thôn mới 

ở Tiền Giang

Hội thảo Tiền Giang 2014
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43 Nguyễn Thị 

Phương

Lan Viện Văn hóa Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển 

làng nghề tại Tiền Giang

Hội thảo Tiền Giang 2014

44 Vũ Thị Minh Phượng Viện Văn hóa Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống 

gắn với xây dựng nông thôn mới ở Tiền 

Giang

Hội thảo Tiền Giang 2014

45 Nguyễn Thị 

Loan 

Anh Viện Văn hóa Bảo tồn và phát triển tri thức văn hóa bản 

địa trong xây dựng nông thôn mới ở Tiền 

Giang hiện nay

Hội thảo Tiền Giang 2014

46 Nguyễn Anh Tuấn Viện Văn hóa Khai thác và sử dụng hiệu quả các thiết chế 

văn hóa cơ sở trong quá trình xây dựng nông 

thôn mới hiện nay

Hội thảo Tiền Giang 2014

47 Nguyễn Thị 

Thanh 

Vân Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số

Văn hóa biển trong cư dân Nam Đảo ở Khánh 

Hòa

Hội thảo Quảng Bình 2015

48 Đỗ Quang Vinh Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Thư viện số và phần mềm nguồn mở Hội thảo Quảng Bình 2015

49 Đỗ Thị Thu Thủy Khoa Viết văn - Báo 

chí

Những “đối thoại ngầm” và tinh thần “giải trung 

tâm” của Nguyễn Du trong Bắc hành tạp lục

Hội thảo quốc tế 2015

50 Đỗ Thị Thu Thủy Khoa Viết văn - Báo 

chí

Các chuyến “hải trình” ra hải ngoại và sự 

chuyển biến tư tưởng nhà nho Việt Nam dưới 

thời Nguyễn: những bài học kinh nghiệm và 

Hội thảo quốc gia 2015

51 Phạm Lê Trung Khoa Văn hóa du 

lịch

Những ý nghĩa văn hóa tâm linh qua trang trí 

kiến trúc nhà thờ Phát Diệm

Hội thảo cấp Viện 2015

52 Dương Văn Sáu Khoa Văn hóa du 

lịch

Tâm linh và du lịch tâm linh ở Việt Nam, những  

vấn đề lý luận và thực tiễn

Hội thảo Khoa Văn hóa 

du lịch

2015

53 Dương Văn Sáu Khoa Văn hóa du 

lịch

Xây dựng cơ chế chính sách thích hợp để phát 

triển du lịch cộng đồng ở khu vực Tây Bắc 

Hội thảo Khoa Văn hóa 

du lịch

2015

54 Dương Văn Sáu Khoa Văn hóa du 

lịch

“Bảo rồn động” di sản văn hóa thế giới Hoàng 

Thành Thăng Long qua con đường du lịch

Hội thảo Khoa Văn hóa 

du lịch

2015

55 Dương Văn Sáu Khoa Văn hóa du 

lịch

Văn hóa du lịch: hướng đào tạo nhân lực du lịch 

theo nhu cầu xã hội tại trường ĐHVHHN

Hội thảo Khoa Văn hóa 

du lịch

2015
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56 Trần Thanh Giang Khoa Lý luận & 

Khoa học cơ bản

Gender hierarchy in Vietnamese migrant 

families in Australia‟ (Thứ bậc giới trong các 

gia đình Người Việt di cư ở Úc) 

Hội thảo quốc tế 

„Families, 

Relationships, and 

Gender Symposium: 

The Changing Face of 

Families and 

Relationships‟ (Sự biến 

đổi của bộ mặt gia đình, 

quan hệ gia đình và 

2015

57 Dương Văn Sáu Khoa Văn hóa du 

lịch

Giải mã văn hóa hồ Gươm Hội thảo Khoa Văn hóa 

du lịch

2015

58 Nguyễn Văn Thắng Khoa Văn hóa du 

lịch

Khai thác, phát huy giá trị tài nguyên du lịch 

khu vực hồ Hoàn Kiemes và phụ cận phát triển 

du lịch

Hội thảo Khoa Văn hóa 

du lịch

2015

59 Lê Tuyết Mai Khoa Văn hóa du 

lịch

Phát triển du lịch văn hóa để bảo tồn và phát 

huy giá trị quần thể di tích và danh thắng hồ 

Hội thảo Khoa Văn hóa 

du lịch

2015

60 Nguyễn Minh Thúy Khoa Văn hóa du 

lịch

Giao tiếp ứng xử với khách du lịch tại quần thể 

di tích hồ Gươm

Hội thảo Khoa Văn hóa 

du lịch

2015

61 Nguyễn Quỳnh Trang Khoa Văn hóa du 

lịch

Cải thiện môi trường du lịch hồ Gươm Hội thảo Khoa Văn hóa 

du lịch

2015

62 Hồ Thu Hà Khoa Văn hóa du 

lịch

Tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền 

thống tại khu vực hồ Gươm phục vu du lịch

Hội thảo Khoa Văn hóa 

du lịch

2015

63 Phan Bích Thảo Khoa Văn hóa du 

lịch

Nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà 

hàng Thủy Tạ - hồ Gươm phục vụ khách du lịch

Hội thảo Khoa Văn hóa 

du lịch

2015

64 Nguyễn Ngọc Linh Khoa Văn hóa du 

lịch

Xây dựng không gian văn hóa, nghệ thuật đặc 

biệt tại quần thể di tích hồ Gươm phục vụ khách 

du lịch

Hội thảo Khoa Văn hóa 

du lịch

2015

65 Phạm Thị Hải Yến Khoa Văn hóa du 

lịch

Sản phẩm quà lưu niệm tại khu di tích và danh 

thắng hồ Gươm

Hội thảo Khoa Văn hóa 

du lịch

2015

66 Trần Nguyễn Việt Anh Khoa Văn hóa du 

lịch

Quảng bá hình ảnh hồ Gươm trên trang youtube Hội thảo Khoa Văn hóa 

du lịch

2015

67 Ngô Vân Quyên Khoa Văn hóa du 

lịch

Xây dựng ý tưởng sự kiện du lịch tại quần thể di 

tích và danh thắng hồ Gươm

Hội thảo Khoa Văn hóa 

du lịch

2015

68 Vũ Thị Minh Phượng Viện Văn hóa Quan điểm của Đảng về xây dựng đời sống văn 

hóa

Hội thảo cấp Viện 2015
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69 Vũ Thị Minh Phượng Viện Văn hóa Thực trạng ly hôn và một số giải pháp hạn chế 

ly hôn ở các gia đình trẻ hiện nay

Hội thảo cấp Viện 2015

70 Vũ Thị Minh Phượng Viện Văn hóa Phủ Tây Hồ- Điểm đến của du lịch tâm linh Hội thảo cấp Viện 2015

71 Vũ Thị Minh Phượng Viện Văn hóa Vài suy nghĩ về thực trạng đào tạo cán bộ bảo 

tàng trong quá trình hội nhập 

Hội thảo cấp Viện 2015

72 Vũ Thị Minh Phượng Viện Văn hóa Không gian kiến trúc làng nghề Kiêu Kỵ dưới 

tác động của quá trình đô thị hóa

Hội thảo cấp Viện 2015

73 Đỗ Thị Minh Thúy Viện Văn hóa Văn hóa biển đảo truyền thống vùng duyên hải 

Nam Trung Bộ

Hội thảo Quảng Bình 2015

74 Nguyễn Thành Nam Khoa Văn hóa học Văn hóa biển đảo truyền thống vùng duyên hải 

Nam Trung Bộ

Hội thảo Quảng Bình 2015

75 Vũ Văn Đạt Viện Văn hóa Văn hóa biển đảo truyền thống vùng duyên hải 

Nam Trung Bộ

Hội thảo Quảng Bình 2015

76 Vũ Văn Đạt Viện Văn hóa Tác động của di dân đối với gia đình trẻ hiện Hội thảo cấp Viện 2015

77 Vũ Văn Đạt Viện Văn hóa Khi du lịch hướng tới tâm linh Hội thảo cấp Viện 2015

78 Vũ Văn Đạt Viện Văn hóa Định kiến giới trong lao động – việc làm tại 

Trung Quốc

Hội thảo cấp Viện 2015

79 Vũ Văn Đạt Viện Văn hóa Văn hóa giao thông ở Hà Nội – những yếu tố 

ảnh hưởng

Hội thảo cấp Viện 2015

80 Vũ Thị Hiên Viện Văn hóa Thực trạng đời sống gia đình trẻ Việt Nam trong 

xã hội hiện đại

Hội thảo cấp Viện 2015

81 Vũ Thị Hiên Viện Văn hóa Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý 

văn hóa ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và 

giải pháp

Hội thảo cấp Viện 2015

82 Vũ Thị Hiên Viện Văn hóa Biến đổi văn hóa ứng xử tại đô thị Việt Nam 

hiện nay

Hội thảo cấp Viện 2015

83 Vũ Thị Hiên Viện Văn hóa Lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch – Tiềm năng 

và sự phát triển

Hội thảo cấp Viện 2015

84 Trần Thị Tuyết Mai Viện Văn hóa Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây 

dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay

Hội thảo cấp Viện 2015

85 Trần Thị Tuyết Mai Viện Văn hóa Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây 

dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay

Hội thảo cấp Viện 2015

86 Trần Thị Tuyết Mai Viện Văn hóa Lễ hội Đền Hùng - Nơi hình thành và tỏa sáng 

tín ngưỡng tâm linh linh thiêng, độc đáo  

Hội thảo cấp Viện 2015

87 Nguyễn Thị 

Phương 

Lan Viện Văn hóa Một số vấn đề về xây dựng đời sống văn hóa cơ 

sở vùng đồng bào dân tộc Mông

Hội thảo cấp Viện 2015
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88 Nguyễn Thị 

Phương 

Lan Viện Văn hóa Đô thị hóa và biến đổi văn hóa vùng ven đô Hà 

Nội

Hội thảo cấp Viện 2015

89 Nguyễn Thị 

Phương 

Lan Viện Văn hóa Hoạt động tín ngưỡng tâm linh trong công tác 

quản lý và tổ chức lễ hội dân gian

Hội thảo cấp Viện 2015

90 Nguyễn Thị Loan Anh Viện Văn hóa Một số giải pháp hỗ trợ hoạt động du lịch tâm 

linh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hội thảo cấp Viện 2015

91 Nguyễn Thị Loan Anh Viện Văn hóa Biến đổi văn hóa ứng xử tại các khu đô thị mới 

của Hà Nội hiện nay

Hội thảo cấp Viện 2015

92 Nguyễn Thị Loan Anh Viện Văn hóa Ảnh hưởng của định kiến giới trong gia đình 

Việt Nam hiện nay

Hội thảo cấp Viện 2015

93 Nguyễn Thị Bảy Viện Văn hóa Du lịch tâm linh và một vài cảm nhận về văn 

hóa biển

Hội thảo cấp Viện 2015

94 Nguyễn Thị Bảy Viện Văn hóa Tri thức dân gian về biển của ngư dân huyện Gò 

Công Đông, tỉnh Tiền Giang

Hội thảo cấp Viện 2015

95 Nguyễn Thị Bảy Viện Văn hóa Xây dựng môi trường văn hóa nơi công cộng ở 

đô thị hiện nay

Hội thảo cấp Viện 2015

96 Nguyễn Thị Bảy Viện Văn hóa Một vài suy nghĩ về gia đình trẻ hiện nay Hội thảo cấp Viện 2015

97 Nguyễn Anh Tuấn Viện Văn hóa Vấn đề thực hiện bình đẳng giới trong các gia 

đình trẻ hiện nay

Hội thảo cấp Viện 2015

98 Nguyễn Anh Tuấn Viện Văn hóa Vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức trong vấn 

đề xây dựng và phát triển văn hóa

Hội thảo cấp Viện 2015

99 Nguyễn Thị 

Phương 

Lan Một số vấn đề về xây dựng đời sống văn hóa cơ 

sở vùng đồng bào dân tộc Mông

Hội thảo cấp Viện 2015

100 Trần Thị Tuyết 

Mai

Mai Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây 

dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay

Hội thảo cấp Viện 2015

101 Vũ Thị Hiên Hiên Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý 

văn hóa ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và 

giải pháp

Hội thảo cấp Viện 2015

102 Vũ Thị Hiên Hiên Biến đổi văn hóa ứng xử tại đô thị Việt Nam 

hiện nay

Hội thảo cấp Viện 2015

103 Nguyễn Thị Loan 

Anh

Anh Một số giải pháp hỗ trợ hoạt động du lịch tâm 

linh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hội thảo cấp Viện 2015

104 Nguyễn Thị Loan 

Anh

Anh Biến đổi văn hóa ứng xử tại các khu đô thị mới 

của Hà Nội hiện nay

Hội thảo cấp Viện 2015

105 Lê Hồng Thanh Viện Văn hóa Những thay đổi tích cực trong việc nuôi dạy con 

cái ở các gia đình trẻ Việt Nam hiện nay

Hội thảo cấp Viện 2015
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106 Lê Hồng Thanh Viện Văn hóa Vấn đề khai thác các di sản văn hoá tín ngưỡng 

tâm linh trong du lịch và các tác động của du 

lịch đến di sản văn hoá tín ngưỡng tâm linh

Hội thảo cấp Viện 2015

107 Lê Hồng Thanh Viện Văn hóa Một vài suy nghĩ về tác động tiêu cực của làn 

sóng đô thị hóa đối với làng xã Việt Nam hiện 

nay (Qua minh chứng ở một số làng ngoại thành 

Hà Nội)

Hội thảo cấp Viện 2015

108 Trương Sĩ Tâm Viện Văn hóa Nhà Triệu - mấy vấn đề lịch sử Hội thảo cấp Viện 2015

109 Nguyễn Thị Hồng Hà Viện Văn hóa Vấn đề ứng xử văn hóa trong bối cảnh đô thị 

hiện nay

Hội thảo cấp Viện 2015

110 Nguyễn Thị 

Phương 

Lan Viện Văn hóa Chuyển đổi định hướng giá trị văn hóa gia đình 

trong bối cảnh KTTT và toàn cầu hóa

Hội thảo cấp Viện 2015

111 Nguyễn Thị 

Phương 

Lan Viện Văn hóa Một số tiêu chuẩn đặt ra đối với cán bộ quản lý 

văn hóa thời kỳ hội nhập

Hội thảo cấp Viện 2015

112 Lê Hồng Thanh Viện Văn hóa Những thay đổi tích cực trong việc nuôi dạy con 

cái ở các gia đình trẻ Việt Nam hiện nay

Hội thảo cấp Viện 2015

113 Lê Hồng Thanh Viện Văn hóa Vấn đề khai thác các di sản văn hoá tín ngưỡng 

tâm linh trong du lịch và các tác động của du 

lịch đến di sản văn hoá tín ngưỡng tâm linh

Hội thảo cấp Viện 2015

114 Lê Hồng Thanh Viện Văn hóa Một vài suy nghĩ về tác động tiêu cực của làn 

sóng đô thị hóa đối với làng xã Việt Nam hiện 

nay (Qua minh chứng ở một số làng ngoại thành 

Hà Nội)

Hội thảo cấp Viện 2015

115 Phạm Lê Trung Khoa Văn hóa du 

lịch

Công tác giảng dạy môn Di tích lịch sử văn hóa 

và danh thắng Việt Nam theo hệ thống tín chỉ

Hội thảo Khoa Văn hóa 

du lịch

2015

116 Phạm Lê Trung Khoa Văn hóa du 

lịch

Những ý nghĩa văn hóa tâm linh qua trang trí 

kiến trúc nhà thờ Phát Diệm

Hội thảo cấp Viện 2015

117 Vũ Hồng Vân Khoa Ngôn ngữ & 

Văn hóa quốc tế

Vai trò của gia đình trẻ trong xã hội hiện nay Hội thảo cấp Viện 2015

118 Vũ Hồng Vân Khoa Ngôn ngữ & 

Văn hóa quốc tế

Một số giải pháp nhằm phát triển bền vững du 

lịch tâm linh ở Việt Nam

Hội thảo cấp Viện 2015

119 Nguyễn Thành Nam Khoa Văn hóa học Xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng ở đảo Lý 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Hội thảo cấp Viện 2015

120 Nguyễn Thành Nam Khoa Văn hóa học Văn hóa biển Quảng Bình dưới góc nhìn văn 

hóa sinh thái

Hội thảo quốc gia 2015
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121 Tôn Thanh Hải Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Ảnh hưởng của Internet và trò chơi trực tuyến 

đến giới trẻ và sinh viên hiện nay

Hội thảo Khoa Lý luận 

chính trị & Khoa học cơ 

bản

2015

122 Tôn Thanh Hải Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Một số trao đổi về giáo dục đạo đức cho cán bộ, 

vận động viên thể thao

Hội thảo Khoa Lý luận 

chính trị & Khoa học cơ 

bản

2015

123 Tôn Thanh Hải Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Thành tựu và đặc điểm của các giai đoạn phát 

triển văn hóa Việt Nam

Hội thảo Khoa Lý luận 

chính trị & Khoa học cơ 

bản

2015

124 Nguyễn Thanh Xuân Khoa Quản lý văn 

hóa - Nghệ thuật

Quản lý nhà nước về văn hóa biển đảo – Mấy 

nhận xét qua văn bản quản lý và thực tế

Hội thảo quốc gia 2015

125 Đinh Văn Hiển Khoa Quản lý văn 

hóa - Nghệ thuật

Con người là trung tâm trong nghiên cứu văn 

hóa

Hội thảo cấp Trường 2015

126 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực – Yếu tố 

quyết định sự phát triển bền vững của ngành du 

lịch Việt Nam khi hình thành cộng đồng kinh tế 

ASEAN

Hội thảo cấp Khoa 2015

127 Cao Thảo Hương Khoa Văn hóa học Tug-of-war: A Ritual symbol in Republic of 

Korea and Vietnam

Hội thảo Hàn Quốc 2015

128 Cao Thảo Hương Khoa Văn hóa học Yin-Yang principle in Korean and Vietnamese 

culture 

Hội thảo Hàn Quốc 2015

129 Đặng Hoài Thu Khoa Văn hóa học Tác động của khu kinh tế Hòn La đối với đời 

sống văn hóa của cư dân xã Quảng Trạch, huyện 

Quảng Đông, tỉnh Quảng Bình

Hội thảo quốc gia tại 

Quảng Bình

2015

130 Lê Thị Khánh Ly Khoa Văn hóa học Tác động của khu kinh tế Hòn La đối với đời 

sống văn hóa của cư dân xã Quảng Trạch, huyện 

Quảng Đông, tỉnh Quảng Bình

Hội thảo quốc gia tại 

Quảng Bình

2015

131 Nguyễn T.Thanh Mai Khoa Văn hóa học Bước đầu tìm hiểu về việc phụng thờ thần hổ 

trong điện thờ đạo Mẫu Việt Nam 

Hội thảo quốc tế tại 

Tuyên Quang

2015

132 Tôn Thanh Hải Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Festival Huế quảng bá di sản văn hóa, phát triển 

kinh tế du lịch

Hội thảo Khoa 2015

133 Nguyễn Long Vân Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Một vài suy nghĩ về tín ngưỡng và mê tín dị 

đoan ở các điểm du lịch tâm linh

Hội thảo Khoa 2015

134 Nguyễn Long Vân Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Một vài suy nghĩ về đổi mới phương pháp giảng 

dạy ở trường ĐHVHHN trong xã hội thông tin 

hiện đại

Hội thảo Khoa 2015
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135 Nguyễn Thị 

Thanh 

Mai Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Du lịch tâm linh với vấn đề xây dựng nếp sống 

văn hóa ở Việt Nam 

Hội thảo quốc tế tại 

Tuyên Quang

2015

136 Vũ Thị Thu Lan Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Mối quan hệ giữa cá thể và cộng đồng trong đạo 

đức Kant

Hội thảo quốc tế tại 

Tuyên Quang

2015

137 Đỗ Quang Vinh Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Thư viện số và phần mềm mã nguồn mở Hội thảo quốc tế tại 

Tuyên Quang

2015

138 Nguyễn Thị Huệ Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Du lịch Phật giáo ở Bhutan và một số đề xuất 

đối với phát triển du lịch phật giáo ở Việt Nam 

hiện nay

Hội thảo quốc tế tại 

Tuyên Quang

2015

139 Nguyễn Thị Huệ Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Mạng xã hội và những vấn đề đặt ra trong quá 

trình hình thành, phát triển ở Việt Nam 

Hội thảo Khoa 2015

140 Phạm Việt Hà Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Du lịch và vấn đề bảo tồn môi trường sinh thái Hội thảo Khoa 2015

141 Phạm Việt Hà Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Cầu lông – môn thể thao ngoại khóa cho sinh 

viên

Hội thảo Khoa 2015

142 Phạm Việt Hà Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Xã hội thông tin tại Việt Nam – mô hình lý 

twowgnr thời hiện đại

Hội thảo Khoa 2015

143 Lý T.Mỹ Dung Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Du lịch tâm linh với việc bảo tồn và quảng bá 

một số di sản văn hóa ở miền Bắc nước ta

Hội thảo Khoa 2015

144 Lý T.Mỹ Dung Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Phần mềm thống kê ứng dụng trogn xã hội hiện 

nay

Hội thảo Khoa 2015

145 Lý T.Mỹ Dung Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Thể dục thể thao góp phần nâng cao thể lực đối 

với cán bộ và sv trường ĐHVHHN

Hội thảo Khoa 2015

146 Trần Thị Mai Thanh Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Vai trò của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch đối với việc học tập thực tiễn 

cho sinh viên trường ĐHVHHN

Hội thảo Khoa 2015

147 Trần Thị Mai Thanh Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Du lịch văn hóa tâm linh tại Đền thác Bờ tỉnh 

Hòa Bình

Hội thảo Khoa 2015

148 Trần Thị Mai Thanh Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Vai trò của thông tin đại chúng đối với sự phát 

triển văn hóa xã hội

Hội thảo Khoa 2015

149 Trần T.Phương 

Thảo

Thảo Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Chù Bồ Đà – một di tích lịch sử văn hóa, điểm 

du lịch tâm linh của du khách thập phương

Hội thảo Khoa 2015

150 Trần Thị Phương Thảo Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Vai trò của thông tin đối ngoại trong phát triển 

quan hệ quốc tế

Hội thảo Khoa 2015

151 Nguyễn Ngọc Quý Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Tác động của công nghệ thông tin trong đời 

sống con người

Hội thảo Khoa 2015
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152 Phan Hoàng Lan Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Tác động của công nghệ thông tin đối với đời 

sống xã hội

Hội thảo Khoa 2015

153 Đinh Đắc Thi Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Giải pháp phòng chống đuối nước trong giáo 

dục thể chất và thể thao trường học

Hội thảo Khoa 2015

154 Bùi Xuân Mạnh Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Trang tin điện tử thể dục thể thao Hội thảo Khoa 2015

155 Hoàng Thu Huyền Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Vai trò của báo mạng điện tử và truyền thông 

trong việc xây dựng văn hóa học đường

Hội thảo Khoa 2015

156 Nguyễn Mạnh Cương Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập 

các môn LLCT

Hội thảo Khoa 2015

157 Trần Văn Bình Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số

Một số vấn đề về tộc danh, nguồn gốc lịch sử 

của cộng đồng người Tày ở Việt Nam 

Hội thảo quốc gia 2015

158 Trần Phương Ngọc Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Bảo mật thông tin cá nhân trong thương mại 

điện tử

Hội thảo Khoa 2015

159 Nguyễn Phương Hoa Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Chính sách khuyến khích đầu tư hoạt động khoa 

học và công nghệ trong các doanh nghiệp Việt 

Nam 

Hội thảo Khoa 2015

160 Nguyễn Ngọc Thành Khoa Di sản văn 

hóa

Du lịch văn hóa tại thị xã Chí Linh tỉnh Hải 

Dương, những vấn đề đặt ra hiện nay

Hội thảo Khoa 2015

161 Nguyễn Ngọc Thành Khoa Di sản văn 

hóa

Một vài suy nghĩ về chuyên ngành đào tạo quản 

lý di sản văn hóa tại khoa DSVH, ĐHVHHN

Hội thảo Khoa 2015

162 Nguyễn Tri Phương Khoa Di sản văn 

hóa

Một vài suy nghĩ đối với cách thức tổ chức dạy 

học tích cực đối với môn chuyên ngnafh 

QLDSVH

Hội thảo Khoa 2015

163 Phạm Thu Hằng Khoa Di sản văn 

hóa

Cộng đồng với việc phát huy giá trị di sản văn 

hóa của địa phương 

Hội thảo Khoa 2015

164 Phạm Thu Hằng Khoa Di sản văn 

hóa

Xây dựng đề cương môn học Phát huy giá trị di 

sản văn hóa theo phương thức đào tạo tín chỉ

Hội thảo Khoa 2015

165 Nguyễn Sỹ Toản Khoa Di sản văn 

hóa

Vài suy nghĩ về thiết kế chương trình chi tiết 

qua nghiên cứu trường hợp  môn Di sản văn hóa

Hội thảo Khoa 2015

166 Hoàng Thanh Mai Khoa Di sản văn 

hóa

Một vài suy nghĩ về nội dugn chương trình và 

phương pháp giảng dạy môn Kiểm kê di sản văn 

hóa tại khoa DSVH, ĐHVHHN

Hội thảo Khoa 2015

167 Trần Đức Nguyên Khoa Di sản văn 

hóa

Một số vấn đề xây dựng đề cương môn học Sưu 

tầm di sản văn hóa

Hội thảo Khoa 2015
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168 Vũ Thị Nga Khoa Di sản văn 

hóa

Một vài suy nghĩ về phương pháp nâng cao chất 

lượng biên soạn môn Lịch sử Việt Nam giảng 

dạy cho sv ngành QLNN về 

Hội thảo Khoa 2015

169 Lý Thị Ngọc Dung Khoa Di sản văn 

hóa

Xây dựng đề cương chi tiết môn học Văn bản 

pháp quy Việt Nam về di sản văn hóa 

Hội thảo Khoa 2015

170 Nguyễn Văn Tiến Khoa Di sản văn 

hóa

Xây dựng đề cương chi tiết chuyên ngành 

QLNN về DSVH

Hội thảo Khoa 2015

171 Nguyễn Thanh Xuân Khoa Quản lý văn 

hóa - Nghệ thuật

QLNN về văn hóa biển đảo một số nhận xét qua 

các văn hóa quản lý nhà nước và thực tế

Hội thảo quốc gia tại 

Quảng Bình

2015

172 Nguyễn Văn Cần Khoa Di sản văn 

hóa

Du lịch tâm linh và vấn đề bảo tồn, quảng bá di 

sản văn hóa

Hội thảo quốc gia tại 

Quảng Bình

2015

173 Nguyễn Văn Cần Khoa Di sản văn 

hóa

Mối quan hệ giữa nghệ thuật dân gian và nghệ 

thuật đương đại trong việc giữ gìn và phát huy 

bản sắc văn hóa dân tộc

Hội thảo Khoa 2015

174 Lê Thị Thúy Hiền Khoa Thư viện - 

Thông tin

Các tiêu chuẩn Việt Nam về biên mục và xử lý 

tài liệu trong các thư viện Việt Nam một số vấn 

đề đặt ra

Hội thảo Khoa 2015

175 Trần Thị Minh Nguyệt Khoa Thư viện - 

Thông tin

Giáo dục văn hóa đọct rong trường phổ thông Hội thảo Khoa 2015

176 Lê Thị Thúy Khoa Thư viện - 

Thông tin

Thực trạng việc các chuẩn nghiệp vụ trong biên 

mục và xử lý tài liệu tại các thư viện trường 

ĐHCĐ ở Việt Nam 

Hội thảo Khoa 2015

177 Nguyễn Thị Ngọc Mai Khoa Thư viện - 

Thông tin

Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong 

các thư viện ở Việt Nam và những vấn đề được 

đặt ra

Hội thảo Khoa 2015

178 Nguyễn Văn Thiên Khoa Thư viện - 

Thông tin

Xây dựng cơ sở dữ liệu các tài liệu về biển đảo 

Việt Nam tại trường ĐHVHHN

Hội thảo quốc gia tại 

Quảng Bình

2015

179 Nguyễn Văn Thiên Khoa Thư viện - 

Thông tin

Kiến nghị và đề xuất nâng cao chất lượng ứng 

dụng khổ mẫu biên mục Dublin core tại Việt 

Nam 

Hội thảo Khoa 2015

180 Nguyễn Văn Thiên Khoa Thư viện - 

Thông tin

Vì sao các thư viện ĐH Việt Nam nên áp dụng 

hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

Hội thảo Khoa 2015

181 Nguyễn Văn Thiên Khoa Thư viện - 

Thông tin

Xu hướng phát triển của thư viện và những vấn 

đề đặt ra đối với hoạt động đào tọa nhân lực 

thông tin thư viện tại Việt Nam 

Hội thảo Khoa 2015
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182 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Một số vấn đề lý luận về du lịch tâm linh Hội thảo cấp Trường 2015

183 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Vận dụng tâm lý học trong tìm hiểu và điều 

chỉnh trạng thái tâm lý khách du lịch của 

hướng dẫn viên 

Hội thảo Khoa 2015

184 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Tạo sự khác biệt cho sản phẩm du lịch biển 

đảo, yếu tố cơ bản làm nên thương hiệu du 

lịch biển Việt Nam

Hội thảo Khoa 2015

185 Đinh Thị Vân Chi Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Khái niệm đời sống văn hóa Hội thảo Khoa 2015

186 Cao Thảo Hương Khoa Văn hóa học Biểu tượng Mẹ trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam 

phủ, Tứ phủ

Hội thảo quốc tế 2015

187 Đỗ Thị Thu Thủy Khoa Viết văn - Báo 

chí

Những "đối thoại ngầm" và tinh thần "giải trung 

tâm" của Nguyễn Du trong Bắc hành tạp lục

Hội thảo quốc tế 2015

188 Nguyễn Anh Tuấn Viện Văn hóa Vài suy nghĩ về phát triển du lịch bền vững ở 

Việt Nam

Hội thảo tại Bắc Ninh 2015

189 Đinh Công Tuấn Ban giám hiệu Du lịch tâm linh, một số thuận lợi và thách thức Hội thảo tại Bắc Ninh 2015

190 Nguyễn Thị Hồng Hà Viện Văn hóa Lễ hội và Du lịch tâm linh trong bối cảnh hiện Hội thảo tại Bắc Ninh 2015

191 Trần Minh Tâm Viện Văn hóa Bàn về bản chất của hoạt động du lịch Hội thảo tại Bắc Ninh 2015

192 Nguyễn Thị Đức Viện Văn hóa Phát triển du lịch tâm linh từ thực tiễn ở Xứ 

Đoài - Sơn Tây

Hội thảo tại Bắc Ninh 2015

193 Nguyễn Thị Loan Anh Viện Văn hóa Một số giải pháp hỗ trở hoạt động du lịch tâm 

linh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hội thảo tại Bắc Ninh 2015

194 Trương Sĩ Tâm Viện Văn hóa Phân tích một số điều kiện thuận lợi để phát 

triển du lịch tâm linh gắn với tín ngưỡng

Hội thảo tại Bắc Ninh 2015

195 Trần Bình Minh Viện Văn hóa Quan hệ tương tác giữa du lịch và văn hóa Hội thảo tại Bắc Ninh 2015

196 Nguyễn Văn Cương Ban giám hiệu Tăng cường quản lý hoạt động du lịch tâm linh 

góp phần thúc đẩy du lịch tăng trưởng, phát 

triển bền vững 

Hội thảo cấp Viện 2015

197 Dương Văn Sáu Khoa Văn hóa du 

lịch

Khai thác kho tàng di sản văn hóa nông thôn 

làng xã Việt Nam để phát triển du lịch

Bekgorod- Nga 2016

198 Đỗ Trần Phương Khoa Văn hóa du 

lịch

Bàn về hướng dẫn viên du lịch chất lượng cao Bekgorod- Nga 2016

199 Đỗ Hải Yến Khoa Văn hóa du 

lịch

Bàn về hướng dẫn viên du lịch chất lượng cao Bekgorod- Nga 2016
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200 Lê Việt Hà Khoa Văn hóa du 

lịch

Thị trường khách du lịch Nga tại Việt Nam- 

Thực trạng và giải pháp

Bekgorod- Nga 2016

201 Nguyễn Ngọc Linh Khoa Văn hóa du 

lịch

Thị trường khách du lịch Nga tại Việt Nam- 

Thực trạng và giải pháp

Bekgorod- Nga 2016

202 Lê Việt Hà Khoa Văn hóa du 

lịch

Du lịch kết hợp team building- Một cách để gắp 

kết tập thể

Bekgorod- Nga 2016

203 Nguyễn Ngọc Linh Khoa Văn hóa du 

lịch

Du lịch kết hợp team building- Một cách để gắp 

kết tập thể

Bekgorod- Nga 2016

204 Phạm Thị Hải Yến Khoa Văn hóa du 

lịch

Giải pháp cho chất lượng đào tạo nguồn nhân 

lực cho du lịch Việt Nam

Bekgorod- Nga 2016

205 Ngô Vân Quyên Khoa Văn hóa du 

lịch

Giải pháp cho chất lượng đào tạo nguồn nhân 

lực cho du lịch Việt Nam

Bekgorod- Nga 2016

206 Vũ Thị Uyên Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số

Lễ cấp sắc của người Dao Quẩn Chẹt ở Ba Vì, 

Hà Nội và người Sán Dìu ở Tuyên Quang: một 

bài so sánh

Hội thảo quốc tế 2016

207 Đỗ Quang Vinh Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Thư viện số và văn hóa xã hội Hội thảo cấp Trường 2016

208 Chử Thị Thu Hà Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số

Phát huy tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về 

văn hóa trong đối ngoại

Hội thảo Khoa 2016

209 Đỗ Thị Thu Thủy Khoa Viết văn - Báo 

chí

“Mỗi hoài ngâm thảo” của Hà Đình Nguyễn 

Thuật trong dòng thơ sứ trình thời Nguyễn nửa 

sau thế kỷ XIX

Hội thảo Khoa 2016

210 Lê Việt Hà Khoa Văn hóa du 

lịch

Vấn đề việc làm của giới trẻ ở Việt Nam hiện 

nay

Hội thảo quốc tế tại 

Voronezh

2016

211 Ngô Vân Quyên Khoa Văn hóa du 

lịch

Liên kết giữa cơ sở đào tạo với công ty lữ hành 

quốc tế - một hướng đào tạo tiếng Anh mới

Hội thảo Khoa 2016

212 Nguyễn Kim Thìn Khoa Văn hóa du 

lịch

Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa 

trong đời sống xã hội và phát triển nền văn hóa 

mới ở nước ta hiện nay

Hội thảo Khoa 2016

213 Vũ Minh Phượng Viện Văn hóa Phú Thọ phát triển làng nghề gắn với việc xây 

dựng nông thôn mới

Hội thảo cấp Viện 2016

214 Vũ Minh Phượng Viện Văn hóa Bảo tồn và phát phát huy truyền thống tỉnh Đắk 

Lắk trong xây dựng nông thôn mới

Hội thảo cấp Viện 2016

215 Vũ Minh Phượng Viện Văn hóa Sự biến đổi đạo đức ở gia đình trẻ trong nền 

kinh tế thị trường

Hội thảo cấp Viện 2016
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216 Vũ Minh Phượng Viện Văn hóa Lễ hội làng nghề Kiêu Kỵ - Thực trạng và giải 

pháp

Hội thảo cấp Viện 2016

217 Vũ Văn Đạt Viện Văn hóa Những rào cản trong xây dựng nông thôn mới ở 

Tây Nguyên và hướng giải quyết

Hội thảo cấp Viện 2016

218 Vũ Văn Đạt Viện Văn hóa Một số yêu cầu trong công tác dân vận theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng vào cuộc vận 

động xây dựng đời sống văn háo cơ sở gắn với 

xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh miền núi 

phía Bắc

Hội thảo cấp Viện 2016

219 Vũ Văn Đạt Viện Văn hóa Một số khó khăn ảnh hưởng đến chương trình 

xây dựng nông thôn mới ở Tây Nguyên và 

phương hướng khắc phục

Hội thảo cấp Viện 2016

220 Vũ Văn Đạt Viện Văn hóa Công giáo trong đời sống văn hóa các quốc gia 

Đông Nam Á

Hội thảo cấp Viện 2016

221 Vũ Văn Đạt Viện Văn hóa Đặc trưng của kinh tế thị trường ở Việt Nam và 

những ảnh hưởng đối với văn hóa đạo đức

Hội thảo cấp Viện 2016

222 Vũ Thị Hiên Viện Văn hóa Văn hóa dòng họ Ngô Thì ở Làng Tả Thanh Oai Hội thảo cấp Viện 2016

223 Vũ Thị Hiên Viện Văn hóa Lễ hội truyền thống làng Thanh Liệt, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Hội thảo cấp Viện 2016

224 Trần Thị Tuyết Mai Viện Văn hóa Bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống các 

dân tộc thiểu số trong không gian lễ hội truyền 

thống 

Hội thảo cấp Viện 2016

225 Trần Thị Tuyết Mai Viện Văn hóa Chính sách về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ 

sở (được xếp trình bày tại Hội thảo) 

Hội thảo cấp Viện 2016

226 Trần Thị Tuyết Mai Viện Văn hóa Xây dựng nếp sống văn hóa đô thị - Thực trạng 

và giải pháp (được xếp trình bày tại Hội thảo) 

Hội thảo cấp Viện 2016

227 Trần Thị Tuyết Mai Viện Văn hóa Tác động và định hướng của phương tiện truyền 

thông đối với xây dựng văn hóa gia đình

Hội thảo cấp Viện 2016

228 Trần Thị Tuyết Mai Viện Văn hóa Kinh nghiệm thực tiễn xây dựng đời sống văn 

hóa cơ sở tỉnh Sơn La

Hội thảo cấp Viện 2016

229 Trần Thị Tuyết Mai Viện Văn hóa Bảo tồn di sản rừng tây nguyên trong phát triển 

bền vững

Hội thảo cấp Viện 2016

230 Trần Thị Tuyết Mai Viện Văn hóa Phép ứng xử với lễ hội dân gian xưa và nay   Hội thảo cấp Viện 2016

231 Nguyễn Thị 

Phương

Lan Viện Văn hóa Gia đình trẻ dưới tác động của kinh tế thi trường 

và toàn cầu hóa

Hội thảo cấp Viện 2016
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232 Nguyễn Thị 

Phương

Lan Viện Văn hóa Văn hóa gia đình và công tác xây dựng gia đình 

văn hóa trong giai đoạn hiện nay

Hội thảo cấp Viện 2016

233 Nguyễn Thị 

Phương

Lan Viện Văn hóa Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng 

phong trào xây dựng gia đình văn hóa vùng 

đồng bào dân tộc khu vực miền núi phía Bắc và 

Tây Nguyên

Hội thảo cấp Viện 2016

234 Nguyễn Thị 

Phương

Lan Viện Văn hóa Kinh nghiệm thực tiễn xây dựng đời sống văn 

hóa trong phát triển nông thôn mới tỉnh Đăk 

Nông

Hội thảo cấp Viện 2016

235 Nguyễn Thị 

Phương

Lan Viện Văn hóa Mấy vấn đề lý luận về vai trò của văn hóa trong 

phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng con 

người Việt Nam

Hội thảo cấp Viện 2016

236 Nguyễn Thị Loan Anh Viện Văn hóa Tri thức văn hóa bản địa trong xây dựng nông 

thôn mới ở khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên 

hiện nay

Hội thảo cấp Viện 2016

237 Nguyễn Thị Loan Anh Viện Văn hóa Đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc H‟mông 

tỉnh Sơn La hiện nay

Hội thảo cấp Viện 2016

238 Nguyễn Thị Loan Anh Viện Văn hóa Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình 

trẻ

Hội thảo cấp Viện 2016

239 Nguyễn Thị Bảy Viện Văn hóa Văn hóa ứng xử trong gia đình Việt nam hiện Hội thảo cấp Viện 2016

240 Nguyễn Thị Bảy Viện Văn hóa   Văn hóa gia đình trẻ xứ Huế cái hay và những 

biểu hiện phai nhạt hôm nay

Hội thảo cấp Viện 2016

241 Nguyễn Thị Bảy Viện Văn hóa Văn hóa Du lịch trong xây dựng nông thôn mới 

ở Tiền Giang

Hội thảo cấp Viện 2016

242 Nguyễn Thị Bảy Viện Văn hóa  Hiệu quả của phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” trong xây dựng 

nông thôn mới ở các bản làng người Tày- Nùng 

tỉnh Cao Bằng

Hội thảo cấp Viện 2016

243 Nguyễn Thị Bảy Viện Văn hóa Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa “ trong xây dựng nông thôn mới ở 

tỉnh Gia Lai.

Hội thảo cấp Viện 2016

244 Nguyễn Thị Bảy Viện Văn hóa Gia đình trẻ đô thị trong bối cảnh kinh tế thị 

trường

Hội thảo cấp Viện 2016

245 Nguyễn Anh Tuấn Viện Văn hóa Giáo sư Trần Quốc Vượng với những nghiên 

cứu về văn hóa ẩm thực

Hội thảo cấp Viện 2016
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246 Nguyễn Anh Tuấn Viện Văn hóa Một số vấn đề trong quá trình triển khai thực 

hiện bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới các 

tỉnh trung du và miền núi phía Bắc

Hội thảo cấp Viện 2016

247 Nguyễn Anh Tuấn Viện Văn hóa Phát triển bền vững loại hình du lịch cộng đồng 

tại Tây Nguyên

Hội thảo cấp Viện 2016

248 Nguyễn Anh Tuấn Viện Văn hóa Vài nét về xây dựng nông thôn mới vùng dân 

tộc thiểu số ở Tây Bắc

Lê Đức Hạnh Hội thảo cấp Viện 2016

249 Lê Hồng Thanh Viện Văn hóa Tác hại của việc lạm dụng smart phone đối với 

trẻ em trong các gia đình trẻ đô thị hiện nay

Hội thảo cấp Viện 2016

250 Lê Hồng Thanh Viện Văn hóa Một số vấn đề tiêu cực trong tổ chức lễ hội hiện 

nay và giải pháp khắc phục

Hội thảo cấp Viện 2016

251 Lê Hồng Thanh Viện Văn hóa Vai trò của thầy Mo đối với người Mường trong 

đời sống văn hóa hiện nay

Hội thảo cấp Viện 2016

252 Lê Hồng Thanh Viện Văn hóa Giữ gìn và phát triển nhà Rông truyền thống 

trong đời sống văn hóa của các dân tộc thiểu số 

ở Kon Tum hiện nay

Hội thảo cấp Viện 2016

253 Lê Hồng Thanh Viện Văn hóa Hợp tác giữa Việt Nam với các tổ chức phi 

chính phủ Hàn Quốc trong công cuộc xóa đói 

giảm nghèo và phát triển bền vững kinh tế - xã 

Hội thảo cấp Viện 2016

254 Lê Hồng Nhung Khoa Ngôn ngữ & 

Văn hóa quốc tế

Các yếu tố mờ nghĩa, mất nghĩa trong từ tổng 

hợp tiếng Việt

Hội thảo cấp Khoa 2016

255 Vũ Hồng Vân Khoa Ngôn ngữ & 

Văn hóa quốc tế

Xây dựng con người toàn diện mục tiêu trọng 

tâm của văn hóa với việc thúc đẩy sự phát triển 

kinh tế - xã hội

Hội thảo cấp Khoa 2016

256 Lê Thị Cúc Khoa Văn hóa học Một vấn đề chung giữa Việt Nam và các nước 

Đông Nam Á nhìn từ góc độ Phật giáo

Hội thảo quốc tế tại 

Tuyên Quang

2016

257 Lê Thị Cúc Khoa Văn hóa học Cúng giỗ online- biến đổi văn hóa tang lễ của 

người Việt hiên nay”

Hội thảo cấp Trường 2016

258 Lê Thị Khánh Ly Khoa Văn hóa học Tác động của khu kinh tế Hòn La đối với đời 

sống văn hóa của cư dân xã Quảng Trạch – 

huyện Quảng Đông – tỉnh Quảng Bình”

Hội thảo quốc tế tại 

Tuyên Quang

2016

259 Lê Thị Khánh Ly Khoa Văn hóa học Quan hệ của vương quốc Ryukyu với các quốc 

gia Đông Á thế kỷ XV-XIX

Hội thảo cấp Khoa 2016

260 Nguyễn Thị 

Thanh 

Mai Khoa Văn hóa học Bước đầu tìm hiểu về việc phụng thờ ngũ hổ 

trong điện thờ đạo Mẫu Việt Nam,

Hội thảo cấp Khoa 2016
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261 Nguyễn Thị 

Thanh 

Mai Khoa Văn hóa học Các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia 

đình tái hòa nhập cộng đồng tại Ngôi nhà Bình  

Yên (thuộc  Trung tâm Phụ nữ và Phát triển) 

Hội thảo cấp Trường 2016

262 Nguyễn Thị 

Thanh 

Mai Khoa Văn hóa học Sự tương đồng và khác biệt trong văn hóa giao 

tiếp giữa Việt Nam với một số nước  Đông Nam 

Á

Hội thảo quốc tế tại 

Tuyên Quang

2016

263 Nguyễn Thành Nam Khoa Văn hóa học Văn hóa ứng xử học đường trong bối cảnh đào 

tạo tín chỉ

Hội thảo cấp Khoa 2016

264 Nguyễn Thành Nam Khoa Văn hóa học Xây dựng đời sống văn hóa ở các xã biên giới 

miền núi phía Bắc (qua trường hợp xã Lao Chải, 

huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang và xã Lóng Sập, 

huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La) 

Hội thảo cấp Khoa 2016

265 Nguyễn Tiến Dũng Khoa Văn hóa học Nhìn lại quá trình tiếp nhận văn minh phương 

Tây ở Siam (Thailand) dưới thời vua Mongkut 

(1851-1868): Một số bài học kinh nghiệm cho 

Việt Nam

Hội thảo quốc tế tại 

Tuyên Quang

2016

266 Nguyễn Thị Hồng Khoa Văn hóa học Văn hóa ngôn ngữ trong giới trẻ Việt Nam hiện 

nay (Qua khảo sát một số mạng xã hội)

Hội thảo cấp Khoa 2016

267 Cao Thảo Hương Khoa Văn hóa học Biểu tượng mẹ trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam 

phủ, Tứ phủ

Hội thảo cấp Khoa 2016

268 Cao Thảo Hương Khoa Văn hóa học Nghiên cứu so sánh hiện tượng thờ nữ thần tự 

nhiên ở Thái Lan và Việt Nam

Hội thảo cấp Trường 2016

269 Tôn Thanh Hải Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Một số tác động tiêu cực của Internet với đời 

sống inh viên

Hội thảo cấp Khoa 2016

270 Tôn Thanh Hải Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Đường lối chru trương của Đảng và Nhà nước 

về thể dục thể thao trong trường học

Hội thảo cấp Khoa 2016

271 Vũ Thị Thu Lan Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Văn hóa khoan dung – nền tảng của tư tưởng 

ngoại giao Hồ Chí Minh

Hội thảo cấp Khoa 2016

272 Nguyễn Thị 

Thanh 

Mai Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, về mối quan 

hệ văn hóa và kinh tế

Hội thảo cấp Khoa 2016

273 Trần Thị Thu Nhung Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Thực hiện chính sách xã hội hóa hoạt động văn 

hóa trong xây dựng nông thôn mới hiện nay 

(nghiên cứu trường hợp xã Na Sang, huyện 

Mường Chà, Điện Biên)

Hội thảo cấp Khoa 2016

274 Trần Thị Thu Nhung Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Vai trò của Đoàn thanh niên trong việc kế thừa 

và phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Hội thảo cấp Khoa 2016
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275 Trần Thị Thu Nhung Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Ý nghĩa thực tiễn của giảng dạy học phần xây 

dựng chính sách gia đình trong chương trình đào 

tạo ngành Gia đình học ở Việt Nam

Hội thảo cấp Khoa 2016

276 Ngô Ánh Hồng Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Ứng dụng truyền thông trong công tác gia đình 

(Qua khảo sát trường hợp tỉnh Sơn La)

Hội thảo cấp Khoa 2016

277 Nguyễn Thị Anh Quyên Khoa Quản lý văn 

hóa - Nghệ thuật

Tìm hiểu quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

về văn hóa và xây dựng nền văn hóa dân tộc

Hội thảo cấp Trường 2016

278 Hoàng Hòa Bình Khoa Quản lý văn 

hóa - Nghệ thuật

Một cách hiểu “Về văn hóa soi đường” Hội thảo cấp Trường 2016

279 Trần Dũng Hải Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Đôi điều về tư tưởng văn hóa và quan điểm 

“văn hóa soi đường cho quốc dân đi” của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh

Hội thảo cấp Trường 2016

280 Nguyễn Thúy Linh Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Phát triển thị trường sách điện tử tại Việt Nam Hội thảo cấp Khoa 2016

281 Phạm Văn Phê Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Nâng cao chất lượng đào tạo về xuất bản và 

kinh doanh sách điện tử cho sinh viên ngành 

xuất bản – phát hành

Hội thảo cấp Khoa 2016

282 Nguyễn Phương Hoa Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Nâng cao chất lượng đào tạo về xuất bản và 

kinh doanh sách điện tử cho sinh viên ngành 

xuất bản – phát hành

Hội thảo cấp Khoa 2016

283 Nguyễn Phương Hoa Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Thu hút các tổ chức khoa học và công nghệ 

trong nước vào khu công nghiệp cao Đà Nẵng

Hội thảo cấp Khoa 2016

284 Trần Đức Nguyên Khoa Di sản văn 

hóa

Về sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm trường 

Cán bộ văn hóa 1960

Hội thảo cấp Khoa 2016

285 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Văn hóa và ngôn ngữ các dân tộc trong sự giao 

thoa giữa các quốc gia Đông Nam Á

Hội thảo cấp Khoa 2016

286 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Phát triển bền vững: Vai trò của nhà nước, 

doanh nghiệp và cơ sở đào tạo

Hội thảo cấp Khoa 2016

287 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Giáo dục đại học trong bối cảnh hội nhập cộng 

đồng kinh tế ASEAN

Hội thảo cấp Khoa 2016

288 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới khu 

vực phía Bắc

Hội thảo cấp Khoa 2016

289 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới khu 

vực Tây Nguyên

Hội thảo cấp Khoa 2016

290 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Nâng cao chấ lượng đào tạo văn hóa, nghệ 

thuật, thể dục thể thao và du lịch

Hội thảo cấp Khoa 2016

19



291 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thực 

trạng và giải pháp 

Hội thảo cấp Trường 2016

292 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển du lịch 

sinh thái theo hướng bền vững

Hội thảo cấp Khoa 2016

293 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Văn hóa ứng xử trong lễ hội Hội thảo cấp Khoa 2016

294 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực du lịch 

đáp ứng nhu cầu xã hội

Hội thảo cấp Khoa 2016

295 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Giải pháp tăng sự chủ động hội nhập quốc tế và 

hội nhập hiệu quả đối với các cơ sở đào tạo du 

lịch

Hội thảo cấp Bộ 2016

296 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu 

số tại chỗ vùng tây nguyên trong phát triển du 

lịch trên cơ sở kinh nghiệm của một số quốc gia

HT khoa học 2016

297 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Vài nhận diện về tính tương đồng giữa văn hóa 

Việt Nam- Thái Lan trên nền cảnh văn hóa 

Đông Nam Á

HTQT Thái Nguyên 2016

298 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Đảm bảo tính bền vững cho văn hóa truyền 

thống của các tộc người trong phát triển du lịch 

trên cơ sở kinh nghiệm của một số quốc gia

HTQT tại KTQD 2016

299 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du 

lịch chất lượng cao đối với các cơ sở đào tạo du 

lịch

HTQG 2016

300 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Chủ động hội nhập quốc tế đối với các cơ sở 

đào tạo trong giai đoạn hiện nay

HTQT 2016

301 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Ứng dụng gia đình học nhìn từ góc độ kinh 

tế/kinh doanh

HT Khoa 2016

302 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Quản lý lễ hội truyền thống dưới góc nhìn du 

lịch

HTQG 2016

303 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Du lịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội và xây 

dựng nông thôn mới khu vực Tây Nguyên

HTQG 2016

304 Vũ Thị Hồng Tứ Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Dịch vụ gia sư gia đình tại Hà Nội Hội thảo cấp Khoa 2016

305 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Đánh giá mô hình du lịch sinh thái gắn với vườn 

quốc gia Hoàng Liên Sơn

Hội thảo du lịch Tây 

Bắc

2016
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306 Hoàng  Văn Thảo Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Lê Quý Đôn với khuynh hướng pháp trị Hội thảo cấp Khoa 2016

307 Hoàng  Văn Thảo Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Những tồn tại trong việc dạy và học chủ nghĩa 

Mác-Leenin ở các trường đại học không chuyên 

hiện nay

Hội thảo cấp Khoa 2016

308 Hoàng  Văn Thảo Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Giáo dục đạo đức truyền thống trong gia đình 

Việt Nam với bối cảnh hội nhập quốc tế hiện 

Hội thảo cấp Khoa 2016

309 Hoàng  Văn Thảo Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Hội thảo quốc tế Dương Minh Học Hội thảo quốc tế tại 

Trung Quốc

2016

310 Đinh Thị Vân Chi Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Interaction between culture and economy in 

traditional handicraft villages in Vietnam (tương 

tác giữa văn hóa và kinh tế tại các làng nghề 

truyền thống Việt Nam)

Hội thảo quốc tế Ba Lan 2016

311 Vũ Thị Hồng Tứ Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Nâng cao chất lượng hôn nhân, gia đình ở Việt 

Nam trong giai đoạn hiện nay

Hội thảo cấp Khoa 2016

312 Trần Thị Thu Nhung Khoa Ngôn ngữ & 

Văn hóa quốc tế

Ứng xử của cha mẹ với con cái trong việc giáo 

dục con cái ở các gia đình trẻ hiện nay

Hội thảo cấp Khoa 2016

313 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Gia đình học ứng dụng nhìn từ góc độ kinh tế/ 

kinh doan

Hội thảo cấp Khoa 2016

314 Trần Thị Thu Nhung Khoa Ngôn ngữ & 

Văn hóa quốc tế

Vai trò của đoàn và thanh niên trong việc kế 

thừa và phát huy giá trị văn hóa truyền thống 

Việt Nam 

Hội thảo cấp Khoa 2016

315 Nguyễn Văn 

Cương

Cương Ban giám hiệu Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới phát 

triển bền vững

Hội thảo cấp Viện 2016

316 Trần Thị Tuyết Mai Viện Văn hóa Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn vùng 

đồng bào dân tộc vùng núi phía Bắc và khu vực 

Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay

Hội thảo cấp Viện 2016

317 Trần Bình Minh Viện Văn hóa Vai trò của công tác xây dựng đời sống văn hóa 

trong xây dựng nông thôn mới

Hội thảo cấp Viện 2016

318 Trương Sĩ Tâm Viện Văn hóa Vai trò quản lý nhà nước trong việc nâng cao 

chất lượng thiết chế văn hóa cơ sở

Hội thảo cấp Viện 2016

319 Đinh Thị Vân Chi Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Vốn văn hóa trong xây dựng chính sách đối với 

lao động yếu thế

Hội thảo cấp Viện 2016
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320 Nguyễn Văn Cần Khoa Di sản văn 

hóa

Một số vấn đề xây dựng đời sống văn hóa cơ sở 

gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

huyện Phong Thổ (Lai Châu) và Bát Xát (Lào 

Cai)

Hội thảo cấp Viện 2016

321 Nguyễn Anh Cường Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số

Phong  trào xây dựng gia đình văn hóa, xây 

dựng làng, bản văn hóa ở một số huyện vùng 

dân tộc miền núi phía Bắc và những vấn đề đặt 

ra hiện nay

Hội thảo cấp Viện 2016

322 Đinh Thị Thanh Huyền Viện Văn hóa Vấn đề xây dựng nông thôn mới ở vùng dân tộc 

và miền núi (nghiên cứu thực tế ở xã Nghĩa Đô, 

huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai)

Hội thảo cấp Viện 2016

323 Lưu Ngọc Thành Khoa Di sản văn 

hóa

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa ở thị trấn Mường Áng (huyện 

Mường Áng) và xã Núa Ngam (huyện Điện 

Biên) tỉnh Điện Biên

Hội thảo cấp Viện 2016

324 Nguyễn Thị Hồng Hà Viện Văn hóa Vị thế của đời sống văn hóa cơ sở trong xây 

dựng nông thôn mới ở vùng núi phía Bắc

Hội thảo cấp Viện 2016

325 Nguyễn Thị Bảy Viện Văn hóa Hiệu quả của phong trào "Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa" trong xây dựng 

nông thôn mới ở các bản, làng người Tày- Nùng 

tỉnh Cao Bằng

Hội thảo cấp Viện 2016

326 Nguyễn Thị Đức Viện Văn hóa Xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, 

tang góp phần xây dựng nông thôn mởi Sơn La

Hội thảo cấp Viện 2016

327 Vũ Văn Đạt Viện Văn hóa Chuyển biến trong công tác tổ chức, uản lý lễ 

hội trong thời gian gần đây và những điều còn 

dang dở

HT quốc tế tại Nga 2016

328 Nguyễn Thị 

Phương 

Lan Viện Văn hóa Kinh nghiệm thực tiễn xây dựng đời sống văn 

hóa trong phát triển nông thôn mới tỉnh Đăk 

Nông

HT quốc tế tại Nga 2016

329 Nguyễn Thị 

Phương 

Lan Viện Văn hóa Quản lý nhà nước đối với công tác tổ chức lễ 

hội

HT quốc tế tại Nga 2016

330 Trần Thị Tuyết Mai Viện Văn hóa Xây dựng đời sống hóa nông thôn mới vùng 

đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc và Tây 

Nguyên trong giai đoạn hiện nay

HT quốc tế tại Nga 2016

331 Trần Thị Tuyết Mai Viện Văn hóa Kinh nghiệm thực tiễn xây dựng đời sống văn 

hóa cơ sở tỉnh Sơn La

HT quốc tế tại Nga 2016
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332 Trần Thị Tuyết Mai Viện Văn hóa Một số vấn đề về quản lý và tổ chức lễ hội dân 

gian hiện nay

HT quốc tế tại Nga 2016

333 Vũ Thị Hiên Viện Văn hóa Lễ hội truyền thống làng Thanh Liệt, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội trong giai đoạn 

HT quốc tế tại Nga 2016

334 Vũ Thị Minh Phượng Viện Văn hóa Bảo tồn và phát phát huy truyền thống tỉnh Đắk 

Lắk trong xây dựng nông thôn mới

HT quốc tế tại Nga 2016

335 Vũ Thị Minh Phượng Viện Văn hóa Lễ hội làng nghề Kiêu Kỵ - Thực trạng và giải 

pháp

HT quốc tế tại Nga 2016

336 Nguyễn Thị Loan Anh Viện Văn hóa Công tác tổ chức và quản lý ở lễ hội phủ giày 

Nam Định

HT quốc tế tại Nga 2016

337 Nguyễn Anh Tuấn B Viện Văn hóa Vai trò của tín ngưỡng đối với hoạt động du lịch 

lễ hội ở Việt Nam

HT quốc tế tại Nga 2016

338 Nguyễn Anh Tuấn A Viện Văn hóa Vài nét về xây dựng nông thôn mới vùng dân 

tộc thiểu số ở Tây Nguyên

HT quốc tế tại Nga 2016

339 Nguyễn Anh Tuấn A Viện Văn hóa Một số hạn chế trong tổ chức và quản lý lễ hội ở 

Việt Nam hiện nay

HT quốc tế tại Nga 2016

340 Nguyễn Thị Hồng Hà Viện Văn hóa Lễ hội - Một cõi tâm linh HT quốc tế tại Nga 2016

341 Nguyễn Thị Bảy Viện Văn hóa Lễ hội Hà Nội với sự phát triển xã hội hiện nay HT quốc tế tại Nga 2016

342 Trương Sĩ Tâm Viện Văn hóa Một số vấn đề văn hóa lễ hội và giải pháp HT quốc tế tại Nga 2016

343 Nguyễn Thị Bảy Viện Văn hóa Văn hóa gia đình trẻ xứ Huế cái hay và những 

biểu hiện phai nhạt hôm nay

HT quốc tế tại Nga 2016

344 Nguyễn Thị Bảy Viện Văn hóa Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa" trong xây dựng nông thôn mới ở 

Gia Lai 

HT quốc tế tại Nga 2016

345 Vũ Thị Minh Phượng Viện Văn hóa Định hướng các hoạt động vui chơi giải trí trong 

gia đình góp phần hoàn thiện nhân cách trẻ em

HT quốc tế tại Nga 2016

346 Dương Văn Sáu Khoa Văn hóa du 

lịch

Mô hình thôn/bản văn hóa du lịch - Hướng xây 

dựng nông thôn mới ở khu vực miền núi phía 

Bắc trong giai đoạn hiện nay

Hội thảo cấp Viện 2016

347 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Thiết chế xã hội cổ truyền của người Mông ở 

các tỉnh miền núi phía Bắc với vấn đề xây dựng 

đời sống văn hóa cơ sở tại các vùng tộc người

Hội thảo cấp Viện 2016

348 Ngô Ánh Hồng Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Bình đẳng giới trong gia đình người Thái đen 

(qua khảo sát trường hợp tại huyện Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên)

Hội thảo cấp Khoa 2016
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349 Phạm Thị Thành Tâm Khoa Thư viện - 

Thông tin

Xây dựng nguồn học liệu điện tử tại các thư 

viện đại học

Hội thảo cấp Khoa 2016

350 Nguyễn Thị Ngọc Mai Khoa Thư viện - 

Thông tin

Thư viện số tài liệu Hán Nôm có tại thư viện 

quốc gia Việt Nam

Hội thảo cấp Khoa 2016

351 Lê Thị Thúy Hiền Khoa Thư viện - 

Thông tin

Một số biện pháp vận động thu hút tài trợ, tăng 

cường nguồn lực cho thư viện

Hội thảo cấp Bộ 2016

352 Phạm Thị Bích Huyền Khoa Quản lý văn 

hóa - Nghệ thuật

Nâng cao chất lượng môn học Quản lý mỹ thuật 

từ trang bị lý thuyết đến kết quả kiểm tra đánh 

giá nhận thức người học

Hội thảo cấp Khoa 2016

353 Nguyễn Thanh Xuân Khoa Quản lý văn 

hóa - Nghệ thuật

Nâng cao chất lượng đầu ra cho sinh viên học 

chuyên ngành văn hóa nghệ thuật

Hội thảo cấp Khoa 2016

354 Nguyễn Sĩ Toản Khoa Di sản văn 

hóa

Trống Đông Sơn- bằng chứng của giao lưu văn 

hóa Đông Sơn với các nền văn hóa ở Đông Nam 

Á

HTQT tại Tuyên Quang 2016

355 Trần Văn Bình Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số

Xà Na, tư liệu quý về văn hóa một số tộc người 

ở Lào và người Xinh Mun Nghẹt ở Việt Nam

HTQT tại Tuyên Quang 2016

356 Phùng Quốc Hiếu Phòng QLKH & 

HTQT

Sự thống nhất và đa dạng trong văn hóa các 

nước Đông Nam Á

HTQT tại Tuyên Quang 2016

357 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Một vài nhận diện tính tương đồng giữa văn hóa 

Việt Nam và Thái Lan trong nền tảng văn hóa 

Đông Nam Á

HTQT tại Tuyên Quang 2016

358 Nguyễn Thị 

Thanh

Thủy Khoa Văn hóa học Nét tương đồng trong tiếp thu Phật giáo ở các 

nước Đông Nam Á

HTQT tại Tuyên Quang 2016

359 Nguyễn Thị 

Thanh

Mai Khoa Văn hóa học Sự tương đồng và dị biệt của Phật giáo Việt 

Nam và Thái Lan

HTQT tại Tuyên Quang 2016

360 Nguyễn Thị Huệ Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Ảnh hưởng tư tưởng Nho giáo tới sự hình thành 

quan hệ ứng xử của người Việt

HTQT tại Tuyên Quang 2016

361 Dương Văn Sáu Khoa Văn hóa du 

lịch

Giao thoa văn hóa qua con đường du lịch: phát 

triển du lịch Thái Lan - Bài học nào cho du lịch 

Việt Nam

HTQT tại Tuyên Quang 2016

362 Lưu Ngọc Thành Khoa Di sản văn 

hóa

Phong trào toàn dân đoàn kết xân dựng đời sống 

văn hóa ở thị trấn Mường Áng (huyện Mường 

Áng) và xã Núa Ngam (huyện Điện Biên), tỉnh 

Điện Biên

HT Sơn La 2016

363 Lưu Ngọc Thành Khoa Di sản văn 

hóa

Bảo vệ và phát huy hát trống quân làng Đức 

Bác, huyện Sông Lô trong xã hội đương đại

HT Vĩnh Phúc 2016
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364 Lưu Ngọc Thành Khoa Di sản văn 

hóa

Các di tích phụng thờ và tôn vinh nhà bác học 

Lê Quý Đôn

HT Thái Bình 2016

365 Lưu Ngọc Thành Khoa Di sản văn Lễ hội đình Xuân Đỗ Hạ, phường Cự Khối HT quận Long Biên 2016

366 Trần Đức Nguyên Khoa Di sản văn 

hóa

Vĩnh Phúc trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng - 

nhìn từ hệ thống di tích thờ Hai Bà và các tướng 

lĩnh

Hội thảo Vĩnh Phúc 2016

367 Nguyễn Thành Nam Khoa Văn hóa học Văn hóa ứng xử học đường trong bối cảnh đào 

tạo tín ngưỡng 

HT SKĐA 2016

368 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Vận dụng tư tưởng kinh tế trong chính sách kinh 

tế mới của Lenin để phát triển kinh tế thị trường 

định hướng XHCN ở Việt Nam 

HTQT tại Tuyên Quang 2016

369 Nguyễn Long Vân Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Một số biện pháp nâng cao thể lực cho sinh viên 

ĐHVHHN

HT Khoa 2016

370 Trần Thị Phương Thảo Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Một số lý luận về thái độ học tập môn giáo dục 

thể chất của sinh viên và các yếu tố ảnh hưởng

HT Khoa 2016

371 Nguyễn Ngọc Quý Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Thực trạng công tác giáo dục thể chất của sinh 

viên trường ĐHVHHN

HT Khoa 2016

372 Phan Hoàng Lan Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Thực trạng nhu cầu về việc bồi dưỡng nâng cao 

cho những sinh viên yêu thích và có năng khiếu 

thể thao  

HT Khoa 2016

373 Đặng Hà Chi Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Định hướng phát triển kinh tế Việt Nam thập 

niên thứ 2 thế kỷ XXI

HTQT tại Tuyên Quang 2016

374 Đinh Đắc Thi Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Khảo sát thực trạng đội ngũ cán bộ phong trào 

thể dục thể thao tại các đơn vị hiện nay

HT cấp Bộ 2016

375 Đinh Đắc Thi Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Chủ tịch Hồ Chí Minh với thể dục thể thao Đồng tác giả HT cấp Bộ 2016

376 Bùi Xuân Mạnh Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Sức nhanh trong di chuyển môn bóng bàn HT Khoa 2016

377 Bùi Xuân Mạnh Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Một số nhiệm vụ cơ bản trong giáo dục đạo đức 

vận động viên

HT Khoa 2016

378 Bùi Xuân Mạnh Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Ứng dụng tự động hóa trong việc thiết kế thiết 

bị đo lường

HT Khoa 2016

379 Đinh Hồng Hằng Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Xu hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện 

trong một số cơ quan báo chí

HT Khoa 2016

380 Đinh Hồng Hằng Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Bóng chuyền hơi – thể thao cho mọi người HT Khoa 2016
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381 Hoàng Thu Huyền Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Phát triển thể dục thể thao Việt Nam trong tình 

hình mới

HT Khoa 2016

382 Lê Thị Minh Trâm Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Công tác cách mạng của Đảng về thể dục, thể 

thao theo quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh

HT Khoa 2016

383 Lê Thị Minh Trâm Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Một số vấn đề lý thuyết về truyền thông HT Khoa 2016

384 Nguyễn Anh Cường Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số

Đào tạo nguồn nhân lực cho vùng dân tộc thiểu 

số của khoa VHDTTS, những vấn đề đặt ra 

trong bối cảnh hiện nay

HT Khoa 2016

385 Hoàng Văn Hùng Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số

Công tác đào tạo nguồn nhân lực tại khoa 

VHDTTS, trường ĐHVHHN hiện nay

HT Khoa 2016

386 Trần Văn Bình Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số

Đào tạo nguồn nhân lực ngành Văn hóa khu vực 

miền núi và dân tộc (một vài suy nghĩ từ góc 

giảng viên)

HT Khoa 2016

387 Đỗ Kiều Nga Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số

Đào tạo nguồn nhân lực cho vùng DTTS: trao 

đổi về công tác phối hộp giữa cơ quan QLNN về 

văn hóa ở địa phương và khoa VHDTTS trường 

ĐHVHHN

HT Khoa 2016

388 Chử Thị Thu Hà Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số

Bàn về chất lượng đào tạo của khoa VHDTTS HT Khoa 2016

389 Nguyễn Anh Cường Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số

Thực trạng, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị 

di sản văn hóa phi vật thể dân tộc Dao trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu

HT Lai Châu 2016

390 Nguyễn Anh Cường Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng 

làng, bản văn hóa ở một số huyện vùng dân tộc 

miền núi phía Bắc và những vấn đề đặt ra hiện 

nay

HT Sơn La 2016

391 Triệu Thị Nhất Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số

Nâng cao kỹ năng thực hành cho sinh viên khoa 

VHDTTS

HT Khoa 2016

392 Trần Văn Bình Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số

Lê Quý Đôn - nhà nhân học văn hóa - xã hội thế 

kỷ XVIII

HT Thái Bình 2016

393 Trần Văn Bình Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số

Truyền dạy Nôm Dao ở Nậm Ty (Hoàng Su Phì, 

Hà Giang)

Phàn Kim 

Thành

HT Tuyên Quang 2016

394 Vũ Thị Uyên Tăng cường thực hành trong các môn học 

chuyên ngành của khoa VHDTTS

HT Khoa 2016
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395 Trần Phương Ngọc Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Tăng cường kiến thức định hướng và giáo dục 

nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành XBPH

HT Khoa 2016

396 Trần Dũng Hải Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Những đánh giá bước đầu về phong trào thể 

dục, thể thao của cán bộ, giảng viên ĐH Văn 

hóa Hà Nội

HT Khoa 2016

397 Trần Dũng Hải Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Những đánh giá bước đầu về tính chủ động, tích 

cực trong giờ học của sinh viên ngành kinh 

doanh xuất bản phẩm

HT Khoa 2016

398 Nguyễn Phương Hoa Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Một số vấn đề về đào tạo kỹ năng biên tập sách 

cho sinh viên khoa XBPH đáp ứng nhu cầu nhà 

tuyển dụng

HT Khoa 2016

399 Đỗ Thị Quyên Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Báo cáo đề dẫn hội thảo đào tạo ngành KDXBP 

đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng

HT Khoa 2016

400 Phạm Văn Phê Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Đào tạo kỹ năng mềm cho sv khoa XBPH 

trường ĐHVHHN đáp ứng nhu cầu của nhà 

tuyển dụng

HT Khoa 2016

401 Lê Thị Phương Nga Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Marketing trong hoạt động xuât bản điện tử HT Khoa 2016

402 Đặng Thị Bích Phượng Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Gia đình với việc giáo dục giá trị truyền thống 

cho sinh viên

HT Khoa 2016

403 Nguyễn Thúy Linh Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Ngành xuất bản Việt Nam và vấn đề bản quyền 

trong thời kỳ hội nhập

HT Khoa 2016

404 Nguyễn Thị Ngọc Lâm Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Một vài giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đối 

với hoạt động liên kết xuất bản ở nước ta hiện 

nay

HT Khoa 2016

405 Phạm Hương Giang Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Một vài suy nghĩ về việc gắn chương trình đào 

tạo với nhu cầu của thị trường lao động

HT Khoa 2016

406 Đinh Thúy Quỳnh Khoa Thư viện - 

Thông tin

Phát triển công tác đào tạo kỹ năng thông tin tại 

các trường ĐH ở Việt Nam

Hội thảo Khoa 2016

407 Trần Thị Thu Nhung Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Ý nghĩa thực tiễn của giảng dạy học phần xây 

dựng chính sách gia đình trong chương trình đào 

tạo ngành Gia đình học ở Việt Nam 

Hội thảo Khoa 2016

408 Vũ Thị Hồng Tứ Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Dịch vụ gia sư gia đình tại Hà Nội Hội thảo Khoa 2016

409 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Đánh giá mô hình sinh thái gắn với vườn quốc 

gia Hoàng Liên Sơn

Hội thảo quốc gia 2016
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410 Đinh Thị Vân Chi Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Giáo dục của gia đình và quan hệ của nó với 

những môi trường giáo dục khác trong quá trình 

xã hội hóa ca nhân

HT Khoa 2016

411 Phạm Thị Lan Thắm Khoa Nghệ thuật đại 

chúng

Đặc thù của môn học Thanh nhạc HT Khoa 2016

412 Nguyễn Văn Thùy Khoa Nghệ thuật đại 

chúng

Thực trạng đào tạo chuyên ngành BDAN trong 

bối cảnh đào tạo tín chỉ của nhà trường hiện nay 

và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất 

lượng đào tạo

HT Khoa 2016

413 Phạm Thị Thanh Hà Khoa Nghệ thuật đại 

chúng

Cần có hướng đi và cơ chế phù hợp cho môn 

học thanh nhạc hệ đại học chính quy, ĐHVHHN

HT Khoa 2016

414 Lưu Thị Thanh Hòa Khoa Nghệ thuật đại 

chúng

Định hướng nghệ nghiệp cho sinh viên biểu 

diễn âm nhạc, khoa NTĐC, ĐHVHHN

HT Khoa 2016

415 Đặng Trần Hiếu Khoa Nghệ thuật đại 

chúng

Suy ngẫm về công tác đào tạo chuyên ngành 

BDAN của trường ĐHVHHN trong thời kỳ hội 

nhập

HT Khoa 2016

416 Trần Văn Bình Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số

Một vài suy nghĩ về hoạt động giáo dục trải 

nghiệm tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt 

Nam của sinh viên ngành Văn hóa dân tộc thiểu 

số ĐHVH Hà Nội

Triệu Thị 

Nhất

HTKH Thái Nguyên 2016

417 Nguyễn Lâm Anh Tuấn Viện Văn hóa Mạng internet và sự hình thành các nhóm xã 

hội mới

Hội thảo cấp Viện 2016

418 Trần Thị Tuyết Mai Viện Văn hóa Xây dựng lối sống, nếp sống văn hóa đô thị - 

Thực trạng và giải pháp

Hội thảo cấp Viện 2016

419 Trần Văn Bình Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số

Lê Quý Đôn- nhà nhân học văn hóa- xã hội 

thế kỷ XVIII

HT Thái Bình 2016

420 Nguyễn Hồng Mai Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Gia đình học ở Việt Nam trên đường đi tìm 

lời giải

Hội thảo cấp Khoa 2016

421 Hoàng Văn Thảo Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Giáo dục gia đình với vấn nạn bạo lực học 

đường hiện nay

Hội thảo cấp Khoa 2016

422 Nguyễn Thị Loan Anh Viện Văn hóa Một số vấn đề lý luận về an sinh xã hội tại 

Việt Nam hiện nay

Hội thảo cấp Khoa 2016

423 Nguyễn Thị 

Thanh

Mai Khoa Văn hóa học Gia đình Việt Nam hiện nay - Sự biến động 

và giải pháp

Hội thảo cấp Khoa 2016
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424 Nguyễn Anh Tuấn Viện Văn hóa Sự thay đổi vai trò chức năng gia đình từ 

truyền thống đến hiện đại

Hội thảo cấp Khoa 2016

425 Trần Thị Tuyết Mai Viện Văn hóa Hạnh phúc quốc tế khởi nguồn, phát triển từ 

hạnh phúc gia đình

Hội thảo cấp Khoa 2016

426 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Gia đình học ứng dụng nhìn từ góc độ kinh 

tế/ kinh doanh

Hội thảo cấp Khoa 2016

427 Nguyễn Thị 

Thanh 

Mai Khoa Văn hóa học Phát huy vai trò của cán bộ cấp xã trong xây 

dựng đời sống văn hóa nông thôn mới

HT Sơn La 2016

428 Nguyễn Thành Nam Khoa Văn hóa học Văn hóa ứng xử học đường trong bối cảnh 

đào tạo tín chỉ (thông qua nghiên cứu trường 

hợp Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và 

trường Đại học Nội vụ)

HT trường Sân khấu 

điện ảnh

2016

429 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Nâng cao chất lượng nhân lực du lịch Việt 

Nam trước bối cảnh hội nhập lao động trong 

cộng đồng ASEAN

Hội thảo cấp Trường 2016

430 Dương Văn Sáu Khoa Văn hóa du 

lịch

Giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả 

đào tạo nguồn nhân lực du lịch theo nhu cầu 

và yêu cầu xã hội hiện nay

Hội thảo cấp Bộ 2016

431 Trần Thị Thu Nhung Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Ý nghĩa thực tiễn của giảng dạy học phần 

xây dựng chính sách gia đình trong chương 

trình đào tạo ngành Gia đình học ở Việt 

Nam

HT Khoa 2016

Trần Thanh Giang Khoa Lý luận & 

Khoa học cơ bản

„United we stand, divided we fall‟: Harmony 

and solidarity in Australian-Vietnamese migrant 

families‟ ( Những giá trị hòa thuận và đoàn kết 

trong các gia đình người Úc gốc Việt)

Hội thảo quốc tế 

"Annual conference of 

The Australian 

Sociological 

Association: Cities and 

Successful Societies 

(Những thành phố và xã 

hội phồn vinh, hội thảo 

thường niên  - của hội 

xã hội học Úc) - tại ÚC

2016
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Trần Thanh Giang Khoa Lý luận & 

Khoa học cơ bản

„Preserving and modifying cultural values in 

Vietnamese migrant families in Melbourne‟ 

(Bảo tồn và biến đổi những giá trị văn hóa trong 

các gia đình người Việt di cư ở Melbourne)

Hội thảo quốc tế  "the 

5th International 

Conference on Vietnam 

Studies (Hội thảo quốc tế 

về nghiên cứu Việt nam 

học lần 5) - tại Hà Nội

2016

Nguyễn Thị 

Thanh

Mai Khoa Lý luận & 

Khoa học cơ bản

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nông thôn mới của 

Đảng ta hiện nay

Hội thảo cấp Bộ "Xây 

dựng đời sống văn hóa 

nông thôn mới khu vực 

Tây Nguyên 

2016

Nguyễn Thị 

Thanh

Mai Khoa Lý luận & 

Khoa học cơ bản

Phát huy vai trò của cán bộ cấp xã trong xây 

dựng đời sống văn hóa nông thôn

Hộ thảo cấp Bộ "Xây 

dựng đời sống văn hóa 

nông thôn mới khu vực 

vùng núi phía Bắc

2016

Trần Thanh Giang Khoa Lý luận & 

Khoa học cơ bản

„Filial Piety beliefs and practices across 

generations in Australian Vietnamese migrant 

families‟ (Những quan niệm về giá trị của lòng 

hiếu thảo qua nhiều thế hệ trong các gia đình 

người Úc gốc Việt)

Hội thảo quốc tế „Social 

Change and Family 

Developments‟ (Những 

biến đổi xã hội và phát 

triển gia đình) tại Trung 

Quốc

2016

Trần Thanh Giang Khoa Lý luận & 

Khoa học cơ bản

„Maintaining cultural values in Vietnamese 

migrant families in Australia‟ (Lưu truyền 

những giá trị văn hóa trong các gia đình người 

Việt di cư ở Úc)

Hội thảo quốc tế "the 

8th Engaging with 

Vietnam (Kết nối với 

Việt Nam lần 8)" - tại 

Hawai, Mỹ

2016

431 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Chủ động hội nhập quốc tế đối với các cơ sở 

đào tạo trong giai đoạn hiện nay

Hội thảo tỉnh Thanh 

Hóa

2016

432 Trần Văn Bình Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số

Một số thay đổi về hôn nhân, gia đình của người 

Bố Y ở Quản Bạ, Hà Giang (cộng đồng ngữ hệ 

Thái – Ka Đai ở Việt Nam truyền thống, hội 

nhập và phát triển)

Hội thảo cấp Trường 2017

433 Trần Văn Bình Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số

Gia đình các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, giai 

đoạn X-XIX

Hội thảo cấp Trường 2017

434 Trần Văn Bình Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số

Vai trò của văn hóa Thái đối với sự phát triển 

văn hóa của các dân tộc có dân số ít ở Tây Bắc 

Việt Nam

Hội thảo cấp Trường 2017
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435 Trần Văn Bình Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số

Truyền dạy chữ Nôm góp phần bảo tồn văn hóa 

truyền thống của người Dao (nghiên cứu ở Nậm 

Ty, Hoàng Su Phì, Hà Giang)

Hội thảo cấp Trường 2017

436 Chử Thị Thu Hà Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số

Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy trang 

phục truyền thống của 

Hội thảo quốc tế 2017

437 Đỗ Thị Kiều Nga Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số

Văn hóa tinh thần của người Dao trong bối cảnh 

tái định cư 

Hội thảo quốc gia 2017

438 Triệu Thị Nhất Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số

Một vài suy nghĩ về hoạt động giáo dục trải 

nghiệm tại Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt 

Nam của sinh viên ngành Văn hóa dân tộc thiểu 

số, Đại học Văn hóa Hà Nội

Hội thảo cấp Trường 2017

439 Lưu Thị Thanh Hòa Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Cơ hội việc làm của sinh viên chuyên ngành 

Đạo diễn sự kiện - khoa Nghệ thuật đại chúng

Hội thảo cấp Khoa 2017

440 Đỗ Quang Vinh Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Searching Fuzzy Information In Digital Library Hội thảo quốc tế Nhật 

Bản

2017

441 Lê Thị Cẩm Bình Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Một số phương pháp đo kiểm mạng Internet 

trong thư viện số

Lý Mỹ Dung Hội thảo cấp Khoa 2017

442 Đỗ Thị Thu Thủy Khoa Viết văn - Báo 

chí

“Bá quyền văn hóa” nhìn từ hiện tượng thơ bang 

giao Việt – Trung trong bối cảnh Đông Á trung 

đại

Hội thảo quốc tế 2017

443 Ngô Bích Thu Khoa Viết văn - Báo 

chí

Giao lưu văn hóa Việt Nam và Ấn Độ trong thế 

kỷ XXI: Thành tựu và triển vọng hợp tác

Hội thảo quốc tế 2017

444 Phạm Thị Thanh Hà Khoa Nghệ thuật đại 

chúng

Nghĩ về khả năng phát triển một số sự kiện du 

lịch biển Sầm Sơn

Hội thảo cấp Khoa 2017

445 Ngô Vân Quyên Khoa Văn hóa du 

lịch

Bàn về hướng dẫn viên du lịch tiếng hiếm ở 

Việt Nam hiện nay

Hội thảo cấp Khoa 2017

446 Phạm Thị Hải Yến Khoa Văn hóa du 

lịch

Bàn về hướng dẫn viên du lịch tiếng hiếm ở 

Việt Nam hiện nay

Hội thảo cấp Khoa 2017

447 Phạm Lê Trung Khoa Văn hóa du 

lịch

Quan lang họ Đinh ở Mường Động và nhà nước 

Đại Việt

Hội thảo cấp Khoa 2017

448 Phạm Lê Trung Khoa Văn hóa du 

lịch

Di tích và lễ hội phụng thờ Vua Triệu Đà ở đình 

làng Xuân Quan, xã Xuân Quan, huyện Văn 

Giang, tỉnh Hưng Yên

Hội thảo cấp Khoa 2017

449 Phạm Lê Trung Khoa Văn hóa du 

lịch

Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa của khu di 

tích đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng (tại Trường 

Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình)

Hội thảo cấp Khoa 2017
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450 Phạm Lê Trung Khoa Văn hóa du 

lịch

Phát triển dịch vụ trong hoạt động du lịch Việt 

Nam hiện nay

Hội thảo cấp Khoa 2017

451 Vũ Thị Minh Phượng Viện Văn hóa Định hướng các hoạt động vui chơi giải trí trong 

gia đình góp phần hoàn thiện nhân cách trẻ em

Hội thảo cấp Viện 2017

452 Vũ Thị Minh Phượng Viện Văn hóa Đạo đức gia đình trong nền kinh tế thị trường 

hiện nay- Thực trạng và giải pháp

Hội thảo cấp Viện 2017

453 Vũ Thị Minh Phượng Viện Văn hóa Vài nét về đời sống văn hóa tinh thần cho công 

nhân ở các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai hiện 

nay

Hội thảo cấp Viện 2017

454 Vũ Văn Đạt Viện Văn hóa Nhận diện những đố đối với các cuộc hôn nhân 

khác tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

Hội thảo cấp Viện 2017

455 Vũ Văn Đạt Viện Văn hóa Vài nét về việc thực hiện Luật Bình đẳng giới 

trong gia đình người Việt Công giáo

Hội thảo cấp Viện 2017

456 Vũ Văn Đạt Viện Văn hóa Bán hàng rong ở Hà Nội – những vấn đề văn Hội thảo cấp Viện 2017

457 Vũ Văn Đạt Viện Văn hóa Thực trạng đời sống văn hóa của công nhân tại 

các khu công nghiệp và những yếu tố tác động

Hội thảo cấp Viện 2017

458 Vũ Thị Hiên Viện Văn hóa Sự biến đổi trong văn hóa ứng xử của gia đình 

trẻ dưới tác động của nền kinh tế thị trường

Hội thảo cấp Viện 2017

459 Vũ Thị Hiên Viện Văn hóa Văn hóa chợ trong quá trình xây dựng nông 

thôn mới ở Hà Nội hiện nay

Hội thảo cấp Viện 2017

460 Vũ Thị Hiên Viện Văn hóa Xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cho công 

nhân ở Đồng Nai hiện nay – Thực trạng và giải 

pháp

Hội thảo cấp Viện 2017

461 Trần Thị Tuyết Mai Viện Văn hóa Fetival Huế - Sự Hội tụ và tỏa sáng tinh hoa văn 

hóa thế giới

Hội thảo cấp Viện 2017

462 Nguyễn Thị 

Phương

Lan Viện Văn hóa Quảng bá di sản văn hóa để phát triển du lịch – 

Kinh nghiệm từ Festival Huế

Hội thảo cấp Viện 2017

463 Nguyễn Thị 

Phương

Lan Viện Văn hóa Văn hóa ứng xử với người già trong gia đình 

truyền thống của người Việt

Hội thảo cấp Viện 2017

464 Nguyễn Thị 

Phương

Lan Viện Văn hóa Phát triển khu du lịch quốc gia gắn với bảo tồn, 

phát huy giá trị di sản văn hóa 

Hội thảo cấp Viện 2017

465 Nguyễn Thị 

Phương

Lan Viện Văn hóa Văn hóa chợ với việc phát huy các giá trị văn 

hóa kinh doanh truyền thống trong xã hội hiện 

Hội thảo cấp Viện 2017

466 Nguyễn Thị 

Phương

Lan Viện Văn hóa Thực trạng và giải pháp xây dựng đời sống văn 

hóa cho công nhân ở các khu công nghiệp, khu 

chế xuất

Hội thảo cấp Viện 2017
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467 Nguyễn Thị Loan Anh Viện Văn hóa Biến đổi văn hóa ứng xử trong gia đình Việt 

Nam hiện nay

Hội thảo cấp Viện 2017

468 Nguyễn Thị Loan Anh Viện Văn hóa Biến đổi văn hóa ứng xử trong gia đình Việt 

Nam hiện nay

Hội thảo cấp Viện 2017

469 Nguyễn Thị Loan Anh Viện Văn hóa Các nhân tốc tác động đến đời sống văn hóa tinh 

thần của công nhân Đồng Nai hiện nay

Hội thảo cấp Viện 2017

470 Nguyễn Thị Loan Anh Viện Văn hóa Sự biến đổi của chợ Hà Nội từ truyền thống đến 

hiện đại

Hội thảo cấp Viện 2017

471 Nguyễn Thị Bảy Viện Văn hóa  Thực trạng và giải pháp đời sống văn hóa tinh 

thần của công nhân khu công nghiệp Đồng Nai

Hội thảo cấp Viện 2017

472 Nguyễn Thị Bảy Viện Văn hóa Đôi điều về ẩm thực Hà Nội – Thời cơ và thách 

thức

Hội thảo cấp Viện 2017

473 Nguyễn Anh Tuấn Viện Văn hóa Sự thay đổi vai trò chức năng gia đình tác động 

đến văn hóa ứng xử trong các gia đình hiện nay 

ở Việt Nam

Hội thảo cấp Viện 2017

474 Nguyễn Anh Tuấn Viện Văn hóa Đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa cho công 

nhân các khu công nghiệp Đồng Nai

Hội thảo cấp Viện 2017

475 Nguyễn Anh Tuấn Viện Văn hóa Định kiến giới và những hành vi phân biệt theo 

giới đối với phụ nữ trong một số hương ước 

làng xã cổ truyền Việt Nam

Belgorod Liên bang Nga 2017

476 Nguyễn Anh Tuấn Viện Văn hóa Mấy vấn đề về hệ thống chợ truyền thống ở Hà 

Nội hiện nay

Hội thảo cấp Viện 2017

477 Nguyễn Anh Tuấn Viện Văn hóa Tăng cường, nâng cao chất lượng các hoạt động 

giải trí cho công nhân tại các khu công nghiệp

Hội thảo cấp Viện 2017

478 Lê Hồng Thanh Viện Văn hóa Một số thay đổi tích cực về văn hóa ứng xử giữa 

cha mẹ với con cái trong gia đình trẻ hiện nay

Hội thảo cấp Viện 2017

479 Lê Hồng Thanh Viện Văn hóa Ca trù Việt Nam – Từ một loại hình âm nhạc 

truyền thống đến nghề hát cô đầu những năm 

đầu thế kỷ XX và sức sống hiện nay (Nghiên 

cứu tại Hà Nội)

Hội thảo cấp Viện 2017

480 Lê Hồng Thanh Viện Văn hóa Giá trị kinh tế - văn hóa - xã hội - lịch sử của 

chợ Phiên

Hội thảo cấp Viện 2017

481 Lê Hồng Thanh Viện Văn hóa Nâng cao vai trò của công đoàn đối với đời sống 

tinh thần công nhân tại các khu công nghiệp – 

Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động của 

công đoàn thành phố Hà Nội

Hội thảo cấp Viện 2017
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482 Vũ Văn Đạt Viện Văn hóa Nhận diện những đố đối với các cuộc hôn nhân 

khác tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

Hội thảo cấp Viện 2017

483 Trần Thị Tuyết Mai Viện Văn hóa Đời sống văn hóa công nhân trức thời kỳ đổi 

mới và hiện nay, tiếp cận và giải pháp

Hội thảo cấp Viện 2017

484 Trần Thị Tuyết Mai Viện Văn hóa Bảo tồn Di sản văn hóa trong phát triển du lịch - 

Kinh nghiệm từ Lễ hội Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ 

Hội thảo cấp Viện 2017

485 Trần Thị Tuyết Mai Viện Văn hóa Một số vấn đề về môi trường văn hóa du lịch tại 

các điểm di tích và lễ hội

Hội thảo cấp Viện 2017

486 Nguyễn Thị Loan Anh Viện Văn hóa Biến đổii văn hóa ứng xử trong gia đình Việt 

Nam hiện nay

Hội thảo cấp Viện 2017

487 Nguyễn Thị Loan Anh Viện Văn hóa Văn hóa ứng xử trong gia đình Việt Nam hiện 

nay

Hội thảo cấp Viện 2017

488 Nguyễn Anh Tuấn B Viện Văn hóa Vai trò của chức năng tâm lý - tình cảm trong 

việc giữ gìn sự bền vững gia đình trong xã hội 

Việt Nam hiện nay

Hội thảo cấp Viện 2017

489 Nguyễn Thị 

Phương 

Lan Viện Văn hóa Phát huy giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu trong phát 

triển du lịch tâm linh

Hội thảo cấp Viện 2017

490 Trần Thị Tuyết Mai Viện Văn hóa Để lễ hội đền Trần trở thành sản phẩm du lịch 

đặc thù bền vững

Hội thảo cấp Viện 2017

491 Vũ Văn Đạt Viện Văn hóa Quá trình thích ứng của công giáo với văn hóa 

bản địa ở Philippines và Việt Nam

Hội thảo cấp Viện 2017

492 Nguyễn Thị Bảy Viện Văn hóa Thực trạng và giải pháp đời sống văn hóa tinh 

thần của công nhân khu công nghiệp Đồng Nai

Hội thảo cấp Viện 2017

493 Trần Thị Tuyết Mai Viện Văn hóa Xây dựng đời sống văn hóa vùng biển đảo trong 

giai đoạn hiện nay

Hội thảo cấp Viện 2017

494 Trần Thị Tuyết Mai Viện Văn hóa Một số vấn đề về lối sống, nếp sống văn hóa của 

thanh niên trong sinh hoạt văn hóa lễ hội hiện 

Hội thảo cấp Viện 2017

495 Trần Thị Tuyết Mai Viện Văn hóa Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý di 

sản văn hóa để phát triển du lịch

Hội thảo cấp Viện 2017

496 Trần Văn Đạt Viện Văn hóa West Lake Temple Hanoi – Destination for 

spiritu tourism

Belgorod Liên bang 

Nga)

2017

497 Nguyễn Thị 

Phương

Lan Viện Văn hóa Promotion of cultural heritage for tourism 

development - an experience from hue festival

Belgorod Liên bang 

Nga)

2017

498 Trần Thị Tuyết Mai Viện Văn hóa Một số vấn đề về chợ truyền thống hiện nay Hội thảo cấp Viện 2017

499 Vũ Hồng Vân Khoa Ngôn ngữ & 

Văn hóa quốc tế

Chợ xưa - Nét văn hóa của người Việt Hội thảo cấp Viện 2017
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500 Vũ Thị Minh Phượng Viện Văn hóa Không gian văn hóa chợ trong sự kết nối với 

tuyến phố đi bộ

Hội thảo cấp Viện 2017

501 Trương Sĩ Tâm Viện Văn hóa Thực trạng chợ truyền thống tại đô thị hiện nay Hội thảo cấp Viện 2017

502 Nguyễn Anh Tuấn A Viện Văn hóa Chợ truyền thống Hà Nội trước nhu cầu đổi mới 

kinh doanh

Hội thảo cấp Viện 2017

503 Nguyễn Thị Bảy Viện Văn hóa Chợ Hà Nội trong không gian văn hóa du lịch Hội thảo cấp Viện 2017

504 Lê Hồng Nhung Khoa Ngôn ngữ & 

Văn hóa quốc tế

Nhận diện thực từ tổng hợp trong tiếng Việt Hội thảo cấp Khoa 2017

505 Vũ Hồng Vân Khoa Ngôn ngữ & 

Văn hóa quốc tế

Thực trạng ảnh hưởng Làn sóng Hàn Quốc 

trong lĩnh vực âm nhạc đối với một bộ phận giới 

trẻ Hà Nội (qua trường hợp khảo sát tại 6 

Fanclub trên địa bàn Hà Nội)

Hội thảo cấp Khoa 2017

506 Đặng Hoài Thu Khoa Văn hóa học Xu hướng phát triển các ngành Công nhiệp văn 

hoá trong bối cảnh toàn cầu hoá 

Hội thảo cấp Trường 2017

507 Lê Thị Cúc Khoa Văn hóa học General issue of Vietnam and southeast Asian 

countries from the perspective of buddhism 

Belgorod Liên bang 

Nga

2017

508 Đỗ Trần Phương Khoa Văn hóa du 

lịch

Culturent state and prospects of development of 

the guide profesession

Belgorod Liên bang 

Nga

2017

509 Dương Văn Sáu Khoa Văn hóa du 

lịch

The cultural heritage of Vietnam in the 

development of rural tourism

Belgorod Liên bang 

Nga

2017

510 Lê Thị Cúc Khoa Văn hóa học Cúng giỗ online - biến đổi văn hóa tang lễ của 

người Việt hiện nay

Hội thảo cấp Trường 2017

511 Lê Thị Khánh Ly Khoa Văn hóa học “Ryukyu trong hệ thống thương mại Đông Nam 

Á thế kỷ XV-XVI”

Hội thảo cấp Trường 2017

512 Nguyễn Thành Nam Khoa Văn hóa học Xây dựng chương trình đào tạo ngành quản lý 

văn hóa theo định hướng ứng dụng trong các 

trường 

Hội thảo cấp Trường 2017

513 Nguyễn Thành Nam Khoa Văn hóa học Vai trò của công nghiệp văn hóa trong hoạt 

động ngoại giao văn hóa (nghiên cứu trường 

hợp công nghiệp điện ảnh của Hàn Quốc)

Hội thảo Hàn Quốc 2017

514 Nguyễn Thành Nam Khoa Văn hóa học Vai trò của công đoàn trong xây dựng đời sống 

văn hóa công nhân các khu công nghiệp

Hội thảo cấp Khoa 2017

515 Trần Bạch Dương Khoa Văn hóa học Bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống dân 

tộc Mường, từ một góc nhìn cụ thể.

Hội thảo cấp Khoa 2017

516 Đỗ Quang Vinh Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Ứng dụng thư viện số trong văn hóa Hội thảo cấp Khoa 2017
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517 Tôn Thanh Hải Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Mối quan hệ biện chứng giữa tư tưởng quân sự 

với tư tưởng quan hệ quốc tế của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh

Hội thảo cấp Khoa 2017

518 Tôn Thanh Hải Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và 

huấn luyện thể dục thể thao

Hội thảo cấp Khoa 2017

519 Lý Thị Mỹ Dung Khoa Lý luận chính 

trị & KHCB

Các phương pháp đo kiểm chất lượng mạng 

Internet trong hoạt động thư viện số hiện nay

Hội thảo cấp Khoa 2017

520 Uông Mai Hương Khoa Nghệ thuật đại 

chúng

Nhìn nhận và suy nghĩ trong công cuộc đào tạo 

giảng dạy chuyên ngành mỹ thuật đa phương 

tiện theo định hướng đào tạo tín chỉ sắp tới của 

khoa Nghệ thuật đại chúng

Hội thảo cấp Khoa 2017

521 Trần Thị Thu Nhung Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Cụ thể hóa quyền và trách nhiệm của người vợ, 

người chồng trong hôn nhân gia đình hiện nay

Hội thảo cấp Khoa 2017

522 Trần Thị Thu Nhung Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Bàn luận về vấn đề học thực tế, thực hành các 

môn học ngành Quản lý văn hóa tại Trường Đại 

học Văn hóa Hà Nội

Hội thảo cấp Khoa 2017

523 Trần Thị Thu Nhung Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Tổ chức công đoàn với việc nâng cao đời sống 

văn hóa cho công nhân các khu công nghiệp, 

khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh

Hội thảo cấp Khoa 2017

524 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Giải pháp tăng sự chủ động hội nhập quốc tế và 

hội nhập có hiệu quả đối với các cơ sở đào tạo 

du lịch

Hội thảo quốc gia 2017

525 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Nhận diện mô hình liên kết phát triển du lịch 

giữa các địa phương vùng Tây Bắc

Hội thảo quốc gia 2017

526 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Nhận diện một số yếu tố ảnh hưởng đến chất 

lượng hôn nhân và biện pháp khắc phục

Hội thảo quốc gia 2017

527 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Một số vấn đề về đời sống và đời sống văn hóa 

nữ công nhân các khu công nghiệp, khu chế 

Hội thảo quốc gia 2017

528 Hoàng Văn Thảo Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Nghị quyết trung ương 4 khóa XII với việc 

chống chủ nghĩa cá nhân vị kỷ

Hội thảo tại Học viện 

Cảnh sát

2017

529 Vũ Thị Hồng Tứ Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Pháp luật đối với việc chia tài sản chung của vợ 

chống trong thời kỳ hôn nhân

Hội thảo cấp Khoa 2017

530 Lương Thị Hòa Hòa Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Kết hôn có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam hiện 

nay

HT Khoa 2017

531 Đinh Thị Vân Chi Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa của 

công dân Đồng Nai

Hội thảo cấp Viện 2017
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532 Đinh Thị Vân Chi Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Vốn văn hóa trong xây dựng chính sách xã 

hội tại Tây Nguyên

Hội thảo cấp Viện 2017

533 Đinh Thị Vân Chi Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Vốn văn hóa trong xây dựng chính sách đối với 

lao động yếu thế

Hội thảo cấp Viện 2017

534 Đinh Thị Vân Chi Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Chức năng xã hội hóa của gia đình và quan hệ 

của nó với những môi trường xã hội hóa khác

Hội thảo cấp Khoa 2017

535 Ngô Ánh Hồng Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Bình đẳng giới trong gia đình người Thái đen 

(qua khảo sát trường hợp tại huyện Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên)

Hội thảo cấp Khoa 2017

536 Trần Thị Diên Khoa Quản lý văn 

hóa - Nghệ thuật

Nâng cao hiệu quả công việc tổ chức khảo sát 

của sinh viên với môn học quản lý di sản văn 

Hội thảo cấp Khoa 2017

537 Hoàng Hòa Bình Khoa Quản lý văn 

hóa - Nghệ thuật

Digital technology- great assistant to renovate 

higher education

Belgorod, Russia 2017

538 Phạm Bích Huyền Khoa Quản lý văn 

hóa - Nghệ thuật

Một số giải pháp nhằm tạo cảm hứng và động 

lực học tập trên giảng đường cho sinh viên khoa 

Quản lý VHNT

HT Khoa 2017

539 Đinh Văn Hiển Nâng caoc chất lượng thực tập cho sinh viên 

khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật trường 

ĐHVHHN

HT Khoa 2017

540 Đỗ Thị Quyên Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Relation between supplier of cultural product 

and general public – Current issues

Belgorod, Russia 2017

541 Trần Phương Ngọc Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cơ hội và 

thách thức đối với đào tạo đại học

Hội thảo Khoa 2017

542 Nguyễn Văn Thiên Khoa Thư viện - 

Thông tin

Tham luận chính sách thông tin trong thư viện 

số

Hội thảo Khoa 2017

543 Nguyễn Văn Trung Khoa Quản lý văn 

hóa - Nghệ thuật

Nâng cao chất lượng đào tạo ngành Quản lý văn 

hóa nghệ thuật

Hội thảo Khoa 2017

544 Lý Thị Ngọc Dung Khoa Di sản văn 

hóa

Giảng dạy môn Trưng bày hiện vật bảo tàng gắn 

với bài tập thực hành

Hội thảo Khoa 2017

545 Nguyễn Anh Thư Khoa Di sản văn 

hóa

Nâng cao chất lượng dạy học các môn chuyên 

ngành khoa Di sản văn hóa từ hoạt động thực 

tiễn và nghiên cứu khoa học cho sinh viên

Hội thảo Khoa 2017

546 Nguyễn Tri Phương Khoa Di sản văn 

hóa

Vài suy nghĩ về việc gắn đào tạo với thực tiễn ở 

Khoa Dí sản văn hóa hiện nay

Hội thảo Khoa 2017
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547 Đinh Công Tuấn Ban giám hiệu Đinh Dự - ông tổ của nghệ thuật ca trù ở vùng 

đất Lỗ Khê (làng Lỗ Khê, xã Liên Hà, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội

Hội thảo tại  Bắc Ninh 2017

548 Vũ Thị Nga Khoa Di sản văn 

hóa

Tổ chức học tại bảo tàng- một phương pháp 

nâng cao chất lượng môn lịch sử cho sinh viên

Hội thảo Khoa 2017

549 Hoàng Thanh Mai Khoa Di sản văn 

hóa

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng đào tạo sinh viên ngành bảo tàng học

Hội thảo Khoa 2017

550 Trần Đức Nguyên Khoa Di sản văn 

hóa

Các tổ chức trong làng xã của Bắc Ninh trước 

năm 1945 ảnh hưởng đến tố chất con người Bắc 

Ninh

Hội thảo Khoa 2017

551 Trần Đức Nguyên Khoa Di sản văn 

hóa

Đào tạo sinh viên khoa Di sản văn hóa gắn với 

thực tiễn

Hội thảo tại  Bắc Ninh 2017

552 Đặng Trần Hiếu Khoa Nghệ thuật đại 

chúng

Bàn về chương trình đào tạo của Khoa Nghệ 

thuật đại chúng trong thời kỳ hội nhập

Hội thảo Khoa 2017

553 Phạm Ngọc Khuê Khoa Nghệ thuật đại 

chúng

Nhìn lại 5 năm đào tạo tín chỉ và định hướng 

phát triển các chuyên ngành nghệ thuật của khoa 

nghệ thuật đại chúng

Hội thảo Khoa 2017

554 Phạm Ngọc Khuê Khoa Nghệ thuật đại 

chúng

Ứng dụng số đối với phát triển kinh tế - xã hội 

của Việt Nam hiện nay

Hội thảo Khoa 2017

555 Phạm Ngọc Khuê Khoa Nghệ thuật đại 

chúng

Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới trong 

tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng giáo dục, 

rèn luyện đạo đức cho sinh viên hiện nay

Hội thảo Khoa 2017

556 Phạm Thị Thanh Hà Khoa Nghệ thuật đại 

chúng

Khoa Nghệ thuật đại chúng với việc thực hiện 

đào tạo theo nhu cầu xã hội

Hội thảo Khoa 2017

557 Nghiêm Thị 

Thanh 

Nhã Khoa Nghệ thuật đại 

chúng

Đào tạo nghệ thuật tại khoa Nghệ thuật đại 

chúng nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội

Hội thảo Khoa 2017

558 Nghiêm Thị 

Thanh

Nhã Khoa Nghệ thuật đại 

chúng

Nâng cao chất lượng đào tạo ngành quản lý văn 

hóa

Hội thảo Khoa 2017

559 Nguyễn Khánh Ngọc Khoa Nghệ thuật đại 

chúng

Các kiến thức và kỹ năng cần bổ sung đối với 

sinh viên khoa Nghệ thuật đại chúng

Hội thảo Khoa 2017

560 Nguyễn Khánh Ngọc Khoa Nghệ thuật đại 

chúng

Nâng cao chất lượng đào tạo các học phần nghệ 

thuật thuộc ngành Quản lý văn hóa

Hội thảo Khoa 2017

561 Phạm Thị Lan Thắm Khoa Nghệ thuật đại 

chúng

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng 

đào tạo thanh nhạc tại trường Đại học Văn hóa 

Hà Nội

Hội thảo Khoa 2017
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562 Lê Quỳnh Trang Khoa Nghệ thuật đại 

chúng

Một số giải pháp nhằm nâng cao chuyên môn 

cho sinh viên chuyên ngành Biên đạo múa đại 

chúng

Hội thảo Khoa 2017

563 Nguyễn Thị 

Phương

Thanh Khoa Nghệ thuật đại 

chúng

Bàn về đổi mới phương pháp giảng dạy thanh 

nhạc tại khoa Nghệ thuật đại chúng

Hội thảo Khoa 2017

564 Ngô Vân Quyên Khoa Văn hóa du 

lịch

Soulution to the quality of training human 

resources for Vietnamese tourism

Hội thảo tại Nga 2017

565 Nguyễn Thị 

Thanh

Bình Khoa Nghệ thuật đại 

chúng

Một số ý kiến về đào tạo chuyên ngành Đạo 

diễn sự kiện khoa Nghệ thuật đại chúng

Hội thảo Khoa 2017

566 Lê Thị Khánh Ly Khoa Văn hóa học Ryukyu trong hệ thống thương mại Đông Á thế 

kỷ XV- XVI

HT Hội An 2017

567 Dương Văn Sáu Khoa Văn hóa du 

lịch

Văn hóa du lịch và các nhiệm vụ của nó trong 

kinh tế du lịch đương đại Việt Nam

HT Thanh Hóa 2017

568 Lưu Ngọc Thành Khoa Di sản văn 

hóa

Một số vấn đề hoạt động khoa học công nghệ 

hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo tại 

trường Đại Văn hóa, Thể thao và du lịch Thanh 

Hóa trong bối cảnh hội nhập

HT Thanh Hóa 2017

569 Nguyễn Thành Nam Khoa Văn hóa học Xây dựng chương trình đào tạo ngành quản lý 

văn hóa theo định hướng ứng dụng trong các 

trường đại học hiện nay

HT Thanh Hóa 2017

570 Phạm Thị Hải Yến Khoa Văn hóa du 

lịch

Solutions to the quality of training human 

resources for Vietnamese tourism

Hội thảo tại Nga 2017

571 Đỗ Thị Thu Thủy Khoa Viết văn - Báo 

chí

"Bá quyền văn hóa" nhìn từ hiện tượng thơ bang 

giao Việt - Trung  trong bối cảnh Đông Á trung 

đại

HT TP Hồ Chí Minh 2017

572 Đinh Công Tuấn Ban giám hiệu Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực ngành du 

lịch ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Lưu Ngọc 

Thành

HT toàn quốc 2017

573 Dương Văn Sáu Khoa Văn hóa du 

lịch

Văn hóa du lịch trong quá trình đào tạo nhân lực 

du lịch chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đưa du 

lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

HT toàn quốc 2017

574 Trần Văn Bình Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số

Chuyện dạy chữ Nôm góp phần bảo tồn văn hóa 

truyền thống của người Dao (Nghiên cứu ở Nặm 

Ty, Hoàng Su Phì, Hà Giang)

HT Tuyên Quang 2017

575 Nguyễn Văn Cần Khoa Di sản văn 

hóa

Nâng cao đời sống văn hóa công nhân tại các 

khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai: Vấn đề và giải 

pháp

HT Đồng Nai 2017
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576 Vũ Thị Hương Viện Văn hóa Mô hình khu nhà trọ văn hóa ở tỉnh Đồng Nai HT Đồng Nai 2017

577 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Nhận diện một số yếu tố ảnh hưởng đến chất 

lượng hôn nhân và biện pháp khắc phục

HT Khoa 2017

578 Hoàng Văn Thao Khoa Gia đình và 

Công tác xã hội

Những nghiên cứu của các học giả Việt Nam đầi 

thế kỷ 20 về tư tưởng Vương Dương Minh

Hội thảo Quốc tế "Phát 

triển và truyền bá văn 

hóa phục hưng và 

Dương Minh học đương 

đại" tại Quý Châu - 

Trung Quốc 

2017

579 Đinh Thị Vân Chi Khoa Gia đình và 

Công tác xã hội

Góp phần nâng cáo đời sống văn hóa của công 

nhân Đồng Nai

Hội thảo khoa học quốc 

gia "Nâng cao đời sống 

văn hóa tinh thần cho 

công nhân ở các Khu 

Công nghiệp tỉnh Đồng 

Nai và miền Đông Nam 

Bộ thời kỳ CNH,HĐH"

2017

580 Trần Thị Thu Nhung Khoa Gia đình và 

Công tác xã hội

Tổ chức Công đoàn với việc nâng cáo đời sống 

văn hóa cho công nhân các khu công nghiệp, 

khu chế xuất thành phố Hồ Chính Minh hiện 

nay

Hội thảo quốc gia 

"Nâng cao đời sống văn 

hóa tinh thần cho công 

nhân ở các khu công 

nghiệp tỉnh Đồng Nai 

và miền Đông Nam Bột 

thời kỳ Công nghiệp 

hóa, hiện đại hó

2017

581 Lưu Ngọc Thành Khoa Di sản văn 

hóa

Hoạt động đào tạo sau đại học ngành văn hóa, 

nghệ thuật ở nước ta hiện nay vấn đề bàn luận 

theo hướng phát triển

Kỷ yếu quốc tế "Đào tạo 

các lĩnh vực văn hóa - 

nghệ thuật thể thao và 

du lịch trong thời kỳ hội 

nhập" - TRường ĐH 

Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hóa

2017
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582 Lưu Ngọc Thành Khoa Di sản văn 

hóa

Sắc phong - một loại hình di sản ký ức cần được 

số hóa trong chương trình số hóa di sản văn hóa

Kỷ yếu hội thảo khoa 

học  cấp cơ sở "Bảo tồn 

và phát huy giá trị hệ 

thống di sản sắc phong 

trên địa bàn tỉnh" - Ban 

Quản lý di tích tỉnh Bắc 

Ninh

2017

583 Lưu Ngọc Thành Khoa Di sản văn 

hóa

Tiếp thu tinh thần công văn 2662 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch trong hoạt động đào 

tạo sinh viên Khoa Di sản Văn hóa, trường Đại 

học Văn hóa Hà Nội

Phạm Thị 

Biển - Bảo 

tàng Hà Nội

Hội nghị sơ kết 3 năm 

thực hiện công văn số 

2662/BVHTTDL-

MTNATL ngày 

8/8/2014 của Bộ 

VHTTDL về việc không 

sử dụng biểu tượng, sản 

phẩm, linh vật không 

phù hợp với thuần 

phong mỹ tục Việt Nam 

2017

584 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình và 

Công tác xã hội

Nhận diện mô hình liên kết phát triển du lịch 

giữa các địa phương vùng tây bắc

Hội thảo khoa học quốc 

gia "Thực trạng và giải 

pháp liên kết vùng, tiểu 

vùng trong phát triển du 

lịch ở Tây Bắc

2017

585 Lưu Ngọc Thành Khoa Di sản văn 

hóa

Giải pháp phát huy truyền thống hiếu học và 

khoa bảng của Bắc Ninh trong điều kiện mới

Phát huy những phẩm 

chất tốt đẹp của con 

người Bắc Ninh truyền 

thống trong giai đoạn 

Côn nghiệp hóa, hiện 

đại hóa" - Sở Văn hóa, 

Thể thao du lịch Bắc 

2017

586 Phạm Văn Phê Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Công tác đào tạo ngành Xuất bản - Phát hành 

trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Hội thảo khoa Đào tạo 

cán bộ xuất bản, phát 

hành trong bối cảnh 

cách mạng công nghiệp 

2017
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587 Trần Dũng Hải Khoa Xuất bản - 

Phát hành

đổi mới giáo dục ở bậc đại học đáp ứng yêu cầu 

của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Hội thảo khoa Đào tạo 

cán bộ xuất bản, phát 

hành trong bối cảnh 

cách mạng công nghiệp 

2017

588 Đỗ Thị Kiều Nga Khoa Văn hóa Dân 

tộc thiểu số

Văn hóa của người Dao trogn bối cảnh tái định 

cư -Bảo tồn và phát huy

Hôội thảo của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch "Bảo tồn và phát 

huy bản sắc văn hóa dân 

tộc Dao trong bối cảnh 

hội nhập và phát triển 

đất nước

2017

589 Trần Nguyễn Việt Anh Khoa Văn hóa Du 

lịch

To question about the necessity of learning rare 

foreign languages in the sphere of tourism of 

Vietnam

Lê Việt Hà Hội thảo quốc tế tại Nga 2017

590 Đỗ Thị Quyên Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Đổi mới công tác đào tạo ngành Xuất bản trong 

điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay

Hội thảo Học viện Báo 

chí và Tuyên truyền

2017

591 Phạm Hải Yến Khoa Văn hóa Du 

lịch

Mice - Prospect direction of Vietnam tourism Hội thảo quốc tế tại Nga 2017

592 Phạm Hải Yến Khoa Văn hóa Du 

lịch

Bàn về hướng dẫn viên du lịch tiếng hiếm ở 

Việt Nam hiện nay

Ngô Vân 

Quyên

Hôi thảo toàn quốc 

"Đào tạo du lịch theo 

định howngs nghị quyết 

số 08-Nghị quyết/TW 

ngày 16/1/2017 của Bộ 

Chính trị

2017

593 Ngô Văn Tháp Khoa Thư viện - 

Thông tin

Ứng duụng mạng xã hội học tập edmodo trong 

giảng dạy học phần thiết kế và quản trị webiste 

tại khoa thư viện - Thông tin trường ĐHVHHN

Hội thảo cấp trường 

Dịch vụ thông tin thư 

viện trong xã hội hiện 

2017

594 Chử Thị Thu Hà Khoa Văn hóa Dân 

tộc thiểu số

Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy trang 

phục truyền thỗng của người Dao ở Ba Vì, Hà 

Nội

Hôi hảo cấp Bộ "Bảo 

tồn và phát huy bản sắc 

văn hóa dân tộc Dao 

trong bối cảnh hội nhập 

và phát triển đất nước"

2017

595 Nguyễn Thị Ngọc Mai Khoa Thư viện - 

Thông tin

Từ manuscriptorium đến giải pháp quản lý và 

khai thác tài liệu cổ trong các thư viện Việt Nam

Hội thảo cấp trường 

Dịch vụ thông tin thư 

viện trong xã hội hiện 

2017
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596 Nguyễn Thị Ngọc Mai Khoa Thư viện - 

Thông tin

Collaboration in digital Han Nom collections: a 

solution to improve the effectiveness of 

managing and exploiting and ancient Han Nom 

documents at libraries in Vietnam

Hội thảo quốc tế về Thư 

viện tổ chức tại Mianma

2017

597 Chu Vân Khánh Khoa Thư viện - 

Thông tin

Dịch vụ thông tin thư viện dành cho người 

khiếm thị tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp

Hội thảo cấp trường 

Dịch vụ thông tin thư 

viện trong xã hội hiện 

2017

598 Nguyễn Thị Ngà Khoa Thư viện - 

Thông tin

Nguồn lực thông tin phục vụ người dùng tin 

khiếm thị trong hệ thống thư viện công cộng 

Việt Nam 

Hội thảo cấp trường 

Dịch vụ thông tin thư 

viện trong xã hội hiện 

2017

599 Phạm Thị 

Phương

Liên Khoa Thư viện - 

Thông tin

Vấn đề bản quyền trong cung cấp dịch vụ thông 

tin cho người dùng tin

Hội thảo cấp trường 

Dịch vụ thông tin thư 

viện trong xã hội hiện 

2017

600 Lê Thị  Thúy Hiền Khoa Thư viện - 

Thông tin

Moột số vấn đề cơ sở lý luận về dịch vụ thông 

tin - thư viện

Hội thảo cấp trường 

Dịch vụ thông tin thư 

viện trong xã hội hiện 

2017

601 Phạm Thị Thành Tâm Khoa Thư viện - 

Thông tin

Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện của thư 

viện Hà Nội

Hội thảo cấp trường 

Dịch vụ thông tin thư 

viện trong xã hội hiện 

2017

602 Nguyễn Hữu Nghĩa Khoa Thư viện - 

Thông tin

Cán bộ thư viện đại học với việc cung cấp dịch 

vụ thông tin - thư viện hỗ trợ giảng dạy, nghiên 

cứu và học tập

Hội thảo cấp trường 

Dịch vụ thông tin thư 

viện trong xã hội hiện 

11/2017

603 Trương Đại Lượng Khoa Thư viện - 

Thông tin

Cán bọ thư viện đại học với việc cung cấp dịch 

vụ thông tin - thư viện hỗ trợ giảng dạy, nghiên 

cứu và học tập

Hội thảo cấp trường 

Dịch vụ thông tin thư 

viện trong xã hội hiện 

11/2017

604 Phạm Thị Thành Tâm Khoa Thư viện - 

Thông tin

Tác động của tài liệu địa chí đối với sự phát 

triển văn hóa - xã hội thủ đô

Hội thảo cấp trường 

"Thu thập,bảo tồn và 

phát huy giá trị tài liệu 

địa chí Thăng Long - Hà 

Nội phục vụ công cuộc 

xây dựng và phát triển 

thủ đô Hà Nội" của Thư 

viện Hà Nội

2017
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605 Nguyễn Văn 

Thiên

Thiên Khoa Thư viện - 

Thông tin 

Nâng cao khả năng đáp ứng học liệu phục vụ 

đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường 

ĐHVHHN

Hội thảo cấp trường 

"Đào tạo theo học chế 

tín chỉ ở trường 

ĐHVHHN"

2017

606 Nguyễn Văn 

Thiên

Thiên Khoa Thư viện - 

Thông tin 

Thực trạng dịch vụ thông tin thư viện tại Việt 

Nam hiện nay

Hội thảo cấp trường 

Dịch vụ thông tin thư 

viện trong xã hội hiện 

11/2017

607 Nguyễn Thành Nam Khoa Văn hóa học Triết lý về sự tham gia của cộng đồng trong 

quản lý tài nguyên du lịch

Hội thảo cấp trường 

"Đánh giá thực trạng 

bảo tồn, phát huy giá trị 

văn hóa truyền thống 

đặc trưng của dân tộc 

Mường gắn với phát 

triển du lịch cộng đồng 

tạ tỉnh Hòa Bình" - 

Trường CĐVHNT Tây 

Bắc

2017

608 Trần Bạch Dương Khoa Văn hóa học Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Mường, từ 

một góc nhìn cụ thể

Hội thảo cấp trường 

"Giá trị văn hóa truyền 

thống của dân tộc 

Mường ở Hòa Bình với 

vấn đề phát triển du lịch 

cộng đồng" - Trường 

CĐVHNT Tây Bắc

2017

609 Nguyễn Thành Nam Khoa Văn hóa học Xây dựng chương trình đào tạo ngành Quản lý 

văn hóa theo định hướng ứng dụng trong các 

trường đại học hiện nay

Hội thảo quốc tế "Đào 

tạo các lĩnh vực văn hóa 

- nghệ thuật, thể thao,và 

du lịch trong thời kỳ hội 

nhập

2017

610 Nguyễn Thành Nam Khoa Văn hóa học Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc xây 

dựng đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân 

trong các khu công nghiệp

Hội thảo quốc gia "Xây 

dựng đời sống văn hóa 

công nhân trong các khu 

công nghiệp" - Đại học 

Văn hóa Hà Nội và 

UBND tỉnh Đồng Nai tỏ 

chức

2017
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611 Nguyễn Tiến Dũng Khoa Văn hóa học Nhận thức và sự lựa chọn Nhật Bản của Phan 

Bội Châu trong phong trào Đông Du đầu thế kỷ 

XX

Nguyễn Văn 

Kim

Hội thảo quốc tế "Chí sĩ 

Pham Bội Châu - bác sĩ 

Asaba Sakitaro và quan 

hệ hữu nghị Việt Nam - 

Nhật Bản" - Quỹ giao 

lưu quốc tế Nhật Bản, 

Đh QGHN, UBND tỉnh 

Nghệ An

2017

612 Lê Thị Khánh Ly Khoa Văn hóa học Ryukyu trong hệ thống thương mại biển Đông hội thảo quốc tế về "Hệ 

thống cảng biển miền 

Trung với con đường tơ 

lụa trên biển - Vai trò và 

các mối quan hệ"  - ĐH 

KHXHNV, Hội KH lịch 

sử Việt Nam, Hội đồng 

Di sản văn hóa QG, 

UBND thành phố Hội 

An tổ chức

2017

613 Nguyễn Thị 

Thanh

Mai Khoa Lý luận & 

Khoa học cơ bản

Vai trò công đoàn trong việc nâng cao đời sống 

văn hóa cho công nhân khu công nghiệp Đồng 

Nai

Hội thảo quốc gia 

"Nâng cao đời sống văn 

hóa tinh thần cho công 

nhân ở các khu công 

nghiệp tỉnh Đồng Nai 

và miền Đông Nam Bột 

thời kỳ Công nghiệp 

hóa, hiện đại hó

2017

614 Nguyễn Thị Phi Nga Khoá Viết văn - Báo 

chi

Vấn đề thực hành thực tế và thực tập đối với 

sinh viên tài năng ngành sáng tác văn học

Hội thảo cấp trường: 

Đào tạo tài năng sáng 

tác văn học

2017
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615 Đỗ Thị Thu Thuỷ Khoa Viết văn - Báo 

chí

Bá quyền văn hoá nhìn từ hiện tượng thơ bang 

giao Việt Trung trong bối cảnh Đông Á trung 

đại

Hội thảo Khoa học 

Quốc tế: Việt Nam - 

giao lưu văn hoá tư 

tưởng Phương Đông. 

Khoa Văn học và Trung 

tâm nghiên cứu Tôn 

giáo - trường ĐH 

KHXH&NV - ĐH QG 

Tp Hồ Chí Minh

2017

616 Đỗ Thị Thu Thuỷ Khoa Viết văn - Báo 

chí

Một vài suy nghĩ về việc thu hút đội ngũ chuyên 

gia trong đào tạo tài năng ngành sáng tác Văn 

học

Hội thảo Khoa học cấp 

trường : Đào tạo tài 

năng sáng tác văn học

2017

617 Ngô Bích Thu Khoa Viết văn - Báo 

chí

Ngoại ngữ như là một yếu tố cần thiết đối với 

người tham gia quá trình đào tạo tài năng sáng 

tác văn chương

Hội thảo cấp trường: 

Đào tạo tài năng sáng 

tác văn học

2017

618 Trần Thị Hồng Liễu Khoa Viết văn - Báo 

chí

Một vài đề xuất về chương trình và hình thức 

đào tạo

Hội thảo cấp trường: 

Đào tạo tài năng sáng 

tác văn học

2017

619 Ngô Văn Giá Khoa Viết văn - Báo 

chí

Thơ của niềm "Trinh Tĩnh" đầu nguồn Hội thảo Quốc tế: Phê 

bình sinh thái tiếng nói 

bản địa tiếng nói toàn 

cầu

2017

620 Đỗ Thị Thu Thuỷ Khoa Viết văn - Báo 

chí

Trung Hoa đầu thế kỷ XX dưới góc nhìn của 

người Việt (Nghiên cứu qua trường hợp Nguyễn 

Bá Trác và Hạn mạn du ký)

Hội thảo Khoa học 

Quốc tế: Nghiên cứu 

quan hệ Trung Quốc - 

Việt Nam

2017

621 Đỗ Quang Vinh Khoa Lý luận & 

Khoa học cơ bản

Searching fuzzy information in digital library Hội thảo quốc tế 

ICESS2017 Froceedings 

tại Nhật Bản

2017

622 Đỗ Quang Vinh Khoa Lý luận & 

Khoa học cơ bản

Ứng duụng thư viện số trong văn hóa Hội thảo cấp trường 

"Dịch vụ thông tin thư 

viện trong xã hội hiện 

2017

623 Lý Mỹ Dung Khoa Lý luận & 

Khoa học cơ bản

Các phương pháp đo kiểm chất lượng mạng 

internet trong hoạt động thư viện số hiện nay

Hội thảo cấp trường 

"Dịch vụ thông tin thư 

viện trong xã hội hiện 

2017
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624 Đinh Đắc Thi Khoa Lý luận & 

Khoa học cơ bản

Một số giải pháp nâng cao đời sống văn hóa tinh 

thần của công nhân tại các khu công nghiệp - 

khu chế xuất

Trương Sỹ 

Tâm

Kỷ yếu quốc gia "Nâng 

cao đời sống văn hóa 

tinh thần cho công nhân 

ở các KCN tỉnh Đồng 

Nai và miền Đông Nam 

Bộ thời kỳ CNHHĐH"  

của Trường 

ĐHVHHHN phối hợp 

với Sở VH, TT và Du 

lịch Đồng Nai tổ chức

2017

625 Nguyễn Phương Hoa Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Xu hướng đổi  mới và đầu tư cho khoa học và 

công nghệ - một số ý kiến đối với phát triển khu 

công nghệ cao Đà Nẵng

Hội thảo quốc gia " 

Định hướng chiến lược 

phát triển khu công 

nghệ cao Đà Nẵng đến 

năm 2020, tầm nhìn 

2030 của Trường ĐH 

Kinh tế Quốc dân và 

Ban QL khu CNC Đà 

2017

626 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình & 

Công tác xã hội

Nhận diện mô hình liên kết phát triển du lịch 

giữa các địa phương vùng Tây Bắc

HT quốc gia 2017

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG
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