
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

627 Phạm Thị Lan  Thắm Khoa Nghệ thuật đại 

chúng

Lịch sử ra đời, quá trình hình thành phát triển và 

nhu cầu tổ chức sự kiện ở Việt Nam 

Hội thảo cấp khoa 

"Nâng cao chất lượng 

đào tạo chuyên ngành 

Đạo diễn sự kiện: lý 

luận - thực tiễn

2018

628 Nghiêm Thị Nhã Đào tạo Đạo diễn sự kiện tại Việt Nam 2018

629 Phạm Thị Thanh Hà Quá trình đào tạo - Cơ hội nghệ nghiệp với 

chuyên ngành đạo diễn sự kiện hiện nay tại 

trường ĐHVHHN

2018

630 Phạm Thị Ngọc Khuê` Thực trạng nghề đạo diễn trong tổ chức sự kiện 

nghệ thuật

2018

631 Đặng Trần Hiếu Vai trò của người đạo diễn trong tổ chức sự kiện 

nghệ thuật

2018

632 Lê Quỳnh Trang Bàn về thuật ngữ Tổ chức sự kiện và Đạo diễn 

sự kiện

2018

633 Nguyễn Ngọc Linh Khoa Văn hóa Du 

lịch

Thực hành tổ chức sự kiện cho sinh viên 

Trường ĐHVHHN - bài học rút ra từ thực tiễn

Hội thảo cấp khoa 

"Nâng cao chất lượng 

đào tạo chuyên ngành 

Đạo diễn sự kiện: lý 

luận - thực tiễn

2018

634 Nguyễn Thị 

Phương

Thanh Khoa Nghệ thuật đại 

chúng

Xin cấp phép trong hoạt động tổ chức sự kiện 2018

635 Vũ Thị Hồng Tứ Khoa Gia đình và 

Công tác xã hội

Quản lý rủi ro trong tổ chức sự kiện Hội thảo cấp khoa 

"Nâng cao chất lượng 

đào tạo chuyên ngành 

Đạo diễn sự kiện: lý 

luận - thực tiễn

2018
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636 Lưu Thị Thanh Hòa Khoa Nghệ thuật đại 

chúng

Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành 

Đạo diễn sự kiện - khoa Nghệ thuật đại chúng

Hội thảo cấp khoa 

"Nâng cao chất lượng 

đào tạo chuyên ngành 

Đạo diễn sự kiện: lý 

luận - thực tiễn

2018

637 Phạm Thế Hoàng Khoa Lý luận chính 

trị và khoa học cơ 

bản

Triển vọng về thị trường tổ chức sự kiện ở Việt 

Nam hiện nay

2018

638 Uông thị Mai Hương Khoa Nghệ thuật đại 

chúng

Những giải pháp đề xuất trong đào tạo "Đạo 

diễn sự kiện" hiện nay ở trường ĐHVHHN

2018

639 Nguyễn Khánh Ngọc Khoa Nghệ thuật đại 

chúng

Đào tạo đạo diễn sự kiện tại ĐHVHHN 2018

640 Nguyễn Thị 

Thanh

BÌnh Khoa Nghệ thuật đại 

chúng

Đào tạo chuyên ngành Đạo diễn sự kiện đáp ứng 

nhu cầu xã hội hiện nay 

Hội thảo cấp khoa 

"Nâng cao chất lượng 

đào tạo chuyên ngành 

Đạo diễn sự kiện: lý 

luận - thực tiễn

2018

641 Bùi Thanh Thủy Khoa Gia đình và 

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 

xuất

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"

2018

642 Vũ Thị Hồng Tứ Khoa Gia đình và 

Công tác xã hội

Phương pháp tổ chức hiệu quả các công tác xã 

hội cho sinh viên của đoàn thanh niên CSHCM 

và hội sinh viên trong môi trường đại học hiện 

nay

Hội thảo khoa học cấp 

trường "ngành công tác 

xã hội Việt Nam: những 

yêu cầu và thách thức 

mới" - học viện cán bộ 

thành phố Hồ Chính 

Minh

2018

643 Đinh Thị Vân Chi Khoa Gia đình và 

Công tác xã hội

Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu của 

sinh viên bằng việc sử dụng mạng xã hội

Hội thảo cấp trường 

"Đào tạo tín chỉ"

2018

644 Lương Thị Hòa Khoa Gia đình và 

Công tác xã hội

Nâng cáo ý thức của sinh viên ngành Luật tại 

trường ĐHVHHN trong giờ làm việc nhóm

hội thảo cấp trường Đào 

tạo theo học chế tín chỉ 

ở trường ĐHVHHN

2018
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645 Lương Thị Hòa Khoa Gia đình và 

Công tác xã hội

Nâng cao hiệu quả giảng dạy các học phần thực 

hành trong đào tạo cử nhân ngành công tác xã 

hội

Hội thảo cấp trường 

"Ngành công tác xã hội 

Việt Nam - những thách 

thức và cơ hội mới" - 

Học viện Cán bộ Hồ 

Chính Minh

2018

646 Lương Thị Hòa Khoa Gia đình và 

Công tác xã hội

Chung sống với nhau như vợ chồng mà không 

đăng ký kết hôn

hội thảo khoa "Biến đổi 

cấu trúc gia đình so 

sánh liên châu lục"

2018

647 Trần Thị Thu Nhung Khoa Gia đình và 

Công tác xã hội

Phát triển cộng đồng, văn hóa cộng đồng - 

phương pháp thực hành cần thiết đối với người 

làm công tác xã hội hiện nay

Hội thảo cấp trường 

"Ngành công tác xã hội 

Việt Nam - những thách 

thức và cơ hội mới" - 

Học viện Cán bộ Hồ 

Chính Minh

2018

648 Trần Thị Thu Nhung Khoa Gia đình và 

Công tác xã hội

Giảng viên thỉnh giảng trong đào tạo tín chỉ ở 

trường Đại học Văn hóa Hà Nội hiện nay

Hội thảo cấp trường 

"Đào tạo "

2018

649 Phạm Thu Hằng Khoa Di sản văn 

hóa

Vai trò của bảo tàng tỉnh, thành phố trong việc 

bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật 

thể của địa phương

Hôi thảo cấp khoa  "Bảo 

tàng với việc bảo vệ và 

phát huy giá trị di sản 

văn hóa phi vật thể

2018

650 Lý Thị Ngọc Dung Khoa Di sản văn 

hóa

Cộng đồng bảo tồn và giới thiệu di sản văn hóa 

phi vật thể qua hoạt động trưng bày bảo tàng

Hôi thảo cấp khoa  "Bảo 

tàng với việc bảo vệ và 

phát huy giá trị di sản 

văn hóa phi vật thể

2018

651 Hoàng Thanh Mai Khoa Di sản văn 

hóa

Vai trò - sự tham gia của cộng đồng vào công 

tác bảo tàng trong bảo tồn và phát huy giá trị di 

sản văn hóa phi vật thể

Hôi thảo cấp khoa  "Bảo 

tàng với việc bảo vệ và 

phát huy giá trị di sản 

văn hóa phi vật thể

2018

652 Nguyễn Tri Phương Khoa Di sản văn 

hóa

Bảo tàng từ việc nghiên cứu sưu tầm đến bảo 

tồn và phát huy giá trị văn hsoa phi vật thể

Hôi thảo cấp khoa  "Bảo 

tàng với việc bảo vệ và 

phát huy giá trị di sản 

văn hóa phi vật thể

2018
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653 Nguyễn Anh Thư Khoa Di sản văn 

hóa

Một số lưu ý đối với hoạt động bảo tồn và phát 

huy giá trị lễ hội cổ truyền ở Việt Nam 

Hôi thảo cấp khoa  "Bảo 

tàng với việc bảo vệ và 

phát huy giá trị di sản 

văn hóa phi vật thể

2018

654 Lưu Ngọc Thành Khoa Di sản văn 

hóa

SỐ hóa di sản văn hóa - những vấn đề đặt ra 

hiện nay

Hôi thảo cấp khoa  "Bảo 

tàng với việc bảo vệ và 

phát huy giá trị di sản 

văn hóa phi vật thể

2018

655 Trần Đức Nguyên Khoa Di sản văn 

hóa

Vai trò của bảo tàng với việc bảo vệ và phát huy 

giá trị di sản văn hóa phi vật thể (qua trường 

hợp bảo tàng Nam Định)

Hôi thảo cấp khoa  "Bảo 

tàng với việc bảo vệ và 

phát huy giá trị di sản 

văn hóa phi vật thể

2018

656 Trần Đức Nguyên Khoa Di sản văn 

hóa

Vấn đề giảng dạy thực tế nhằm nâng cao chất 

lượng đào tạo sinh viên khoa di sản văn hóa

Hội thảo cấp Trường 

"Đào tạo theo học chế 

tín chỉ ở trường 

ĐHVHHN"

2018

657 Trần Đức Nguyên Khoa Di sản văn 

hóa

Vài định hướng về xây dựng bảo tàng gốm Thổ 

Hà

Hội thảo câp trường 

"Bảo tồn và phát huy 

giá trị di sản văn hóa 

làng cổ Thổ Hà gắn với 

phát triển du lịch" do Sở 

Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Bắc Giang tổ 

2018

658 Vũ Thị  Nga Khoa Di sản văn 

hóa

Đổi mới phương pháp dạy học lịch sử Việt Nam 

theo định hướng phát triển năng lực cho sinh 

viên trường ĐHVHHN

Hôội thảo quốc tế "Đào 

tạo và bồi dưỡng giáo 

viên môn lịch sử đáp 

ứng yêu cầu đổi mới 

chương trình, sách giáo 

khoa"  của Trường ĐH 

Sư phạm Hà Nội

2018
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659 Lưu Ngọc Thành Khoa Di sản văn 

hóa

 Vai trò của không gian địa lý trong việc nghiên 

cứu văn hóa vùng miền ở nước ta với các phạm 

vi khác nhau

Hội thảo quốc gia 

"Khoa học địa lý Việt 

Nam với liên kết vùng 

cho phát triển bền vững 

của Liên hiệp các hội 

KHKT Việt Nam hội 

địa lý Việt Nam và ĐH 

2018

660 Lưu Ngọc Thành Khoa Di sản văn 

hóa

Giải pháp phát huy giá trị tại khu di tích quốc 

gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng trong xã hội đương đại

Phạm Thị 

Thanh Hà

Kỷ yếu hội thảo khoa 

học  cấp cơ sở "Kỷ niệm 

77 năm ngày Bác Hồ về 

nước 

2018

661 Lưu Ngọc Thành Khoa Di sản văn 

hóa

Những khó khăn đặt ra trong đào tạo theo học 

chế tín chỉ tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Hội thảo cấp trường 

Đào tạo theo học chế tín 

chỉ ở trường ĐHVHHN

2018

662 Lưu Ngọc Thành Khoa Di sản văn 

hóa

Thực trạng nghiên cứu khoa học của giảng viên 

tại trường ĐHVHHN và vấn đề đặt ra

Hội thảo khoa Văn hóa 

dân tộc thiểu số "Nâng 

cao chất lượng điều tra, 

nghiên cứu thực địa của 

giảng viên"

2018

663 Nguyễn Thanh Vân Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số

Thực trạng nghiên cứu khoa học (nghiên cứu 

thực địa) của giảng viên trẻ khoa VHDTTS

Hội thảo khoa Văn hóa 

dân tộc thiểu số "Nâng 

cao chất lượng điều tra, 

nghiên cứu thực địa của 

giảng viên"

2018

664 Chử Thu Hà Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số

Nghiên cứu thực địa của giảng viên trẻ những 

khó khăn và giải pháp

Hội thảo khoa Văn hóa 

dân tộc thiểu số "Nâng 

cao chất lượng điều tra, 

nghiên cứu thực địa của 

giảng viên"

2018

665 Hoàng Văn Hùng Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số

Một số vấn đề đặt ra đối với giảng viên khoa 

VHDTTS trong việc đi thực tế thực địa ở địa 

phương trong đào tạo tín chỉ hiện nay

Hội thảo khoa Văn hóa 

dân tộc thiểu số "Nâng 

cao chất lượng điều tra, 

nghiên cứu thực địa của 

giảng viên"

2018
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666 Nguyễn Anh Cường Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số

Một số kỹ năng lựa chọn thông tin viên và 

phỏng vấn thông tin viên khi đi thực địa

Hội thảo khoa Văn hóa 

dân tộc thiểu số "Nâng 

cao chất lượng điều tra, 

nghiên cứu thực địa của 

giảng viên"

2018

667 Vũ Thị Uyên Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số

Một số kinh nghiệm về phương pháp phỏng vấn 

sâu trong nghiên cứu điền dã

Hội thảo khoa Văn hóa 

dân tộc thiểu số "Nâng 

cao chất lượng điều tra, 

nghiên cứu thực địa của 

giảng viên"

2018

668 Đỗ Thị Kiều Nga Phỏng vấn trong nghiên cứu thực địa vùng 

DTTS

Hội thảo khoa Văn hóa 

dân tộc thiểu số "Nâng 

cao chất lượng điều tra, 

nghiên cứu thực địa của 

giảng viên"

2018

669 Triệu Thị Nhất Kỹ năng nghiên cứu thực địa của giảng viên 

ngành VHDTTS Việt Nam

Hội thảo khoa Văn hóa 

dân tộc thiểu số "Nâng 

cao chất lượng điều tra, 

nghiên cứu thực địa của 

giảng viên"

2018

670 Đinh Văn Hiển Khoa Quản lý Văn 

hóa - Nghệ thuật

Nghiên cứu khoa học với việc nâng cao chất 

lượng giảng dạy đại học

Hội thảo khoa Văn hóa 

dân tộc thiểu số "Nâng 

cao chất lượng điều tra, 

nghiên cứu thực địa của 

giảng viên"

2018

671 Nguyễn Anh Cường Khoa Văn hóa Dân 

tộc thiểu số

Nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu cho 

sinh viên trong bối cảnh đào tạo theo học chế tín 

chỉ của ĐHVHHN

Hộ thảo cấp trường 

"Đào tạo theo học chế 

tín chỉ ở trường 

ĐHVHHN

2018

672 Chử Thị Thu Hà Khoa Văn hóa Dân 

tộc thiểu số

Khai thác và bảo tồn bản sắc văn hóa các dân 

tộc trong phát triển du lịch bền vững ở huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Kỷ yếu quốc tế "Phát 

triển du lịch bền vững ở 

miền Trung Việt Nam 

và ASEAN"

2018
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673 Chử Thị Thu Hà Khoa Văn hóa Dân 

tộc thiểu số

Nâng cao tính chủ động tự học, tự nghiên cứu 

của sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 

trong đào tạo theo tín chỉ

Hội thảo cấp trường  

"Đào tạo theo học chế 

tín chỉ ở trường 

ĐHVHHN"

2018

674 Chử Thị Thu Hà Khoa Văn hóa Dân 

tộc thiểu số

Trường ĐHVHHN trong bối cảnh cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0

Tọa đàm cấp trường 

Cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 và những 

vấn đề đặt ra đối với 

công tác đào tạo nguồn 

nhân lực văn hóa, thể 

thao và du lịch

2018

675 Chử Thị Thu Hà Khoa Văn hóa Dân 

tộc thiểu số

Suy ngẫm về ba nguyên tắc "dân tộc hóa, đại 

chúng hóa, khoa học hóa" của đề cương văn hóa 

1943

Hôội thảo cấp trường 

"Ý nghĩa và giá trị 

trường tồn của Đề 

cương văn hóa 1943"

2018

676 Nguyễn Thị 

Thanh

Vân Khoa Văn hóa Dân 

tộc thiểu số

Di sản văn hóa trong tín ngưỡng Thiên Y A Na 

ở Trung Bộ - nguồn lực cho phát triển du lịch 

vùng Trung Bộ

Họi thảo quốc tế "Phát 

triển du lịch bền vững ở 

miền Trung Việt Nam 

và ASEAN

2018

677 Nguyễn Thị 

Thanh

Vân Khoa Văn hóa Dân 

tộc thiểu số

Việc tự học trên thư viện của sinh viên 

ĐHVHHN

Hội thảo cấp trường  

"Đào tạo theo học chế 

tín chỉ ở trường 

ĐHVHHN"

2018

678 Nguyễn Thị 

Thanh

Vân Khoa Văn hóa Dân 

tộc thiểu số

Vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế - xã 

hội vùng dân tộc thiểu số - tham chiếu từ đề 

cương văn hóa Việt Nam năm 1943

Hôội thảo cấp trường 

"Ý nghĩa và giá trị 

trường tồn của Đề 

cương văn hóa 1943"

2018

679 Dương Văn Sáu Khoa Văn hóa Du 

lịch

Mối liên hệ giữa cơ sở đào tạo với xã hội trong 

đào tạo nhân lực du lịch ở Việt Nam hiện nay

Kỷ yếu Khoa Mối liên 

hệ giữa cơ sở đào tạo 

với xã hội trong đào tạo 

nhân lực du lịch ở Việt 

Nam hiện nay

2018

7



680 Trần Nguyễn Việt Anh Khoa Văn hóa Du 

lịch

Ứng dung mạng xã hội trogn quảng bá hình ảnh 

cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch

Kỷ yếu Khoa Mối liên 

hệ giữa cơ sở đào tạo 

với xã hội trong đào tạo 

nhân lực du lịch ở Việt 

Nam hiện nay

2018

681 Hoồ Thị Thu Hà Khoa Văn hóa Du 

lịch

Mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và các 

doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực du lịch

Kỷ yếu Khoa Mối liên 

hệ giữa cơ sở đào tạo 

với xã hội trong đào tạo 

nhân lực du lịch ở Việt 

Nam hiện nay

2018

682 Lê Việt Hà  Hà Khoa Văn hóa Du 

lịch

Giải pháp liên kết giữa cơ sở đào tạo du lịch với 

xã hội trong việc đào tạo nhân lực du lịch ở Việt 

Nam 

Kỷ yếu Khoa Mối liên 

hệ giữa cơ sở đào tạo 

với xã hội trong đào tạo 

nhân lực du lịch ở Việt 

Nam hiện nay

2018

683 Ma Quỳnh Hương Khoa Văn hóa Du 

lịch

Liên kết chặt chẽ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu 

đào tạo nhân lực du lịch chất lượng cao

Kỷ yếu Khoa Mối liên 

hệ giữa cơ sở đào tạo 

với xã hội trong đào tạo 

nhân lực du lịch ở Việt 

Nam hiện nay

2018

684 Nguyễn Ngọc Linh Khoa Văn hóa Du 

lịch

Trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội 

trong việc nâng cáo ý thức học tập và rèn luyện 

của sinh viên

Kỷ yếu Khoa Mối liên 

hệ giữa cơ sở đào tạo 

với xã hội trong đào tạo 

nhân lực du lịch ở Việt 

Nam hiện nay

2018

685 Lê Tuyết Mai Khoa Văn hóa Du 

lịch

Các cơ quan quản lý về du lịch với cơ sở đào 

tạo nguồn nhân lực du lịch

Kỷ yếu Khoa Mối liên 

hệ giữa cơ sở đào tạo 

với xã hội trong đào tạo 

nhân lực du lịch ở Việt 

Nam hiện nay

2018

686 DĐõ Trần Phương Khoa Văn hóa Du 

lịch

Hoạt động đào tạo, quản lý hướng dẫn viên du 

lịch ở Việt Nam hiện nay

Kỷ yếu Khoa Mối liên 

hệ giữa cơ sở đào tạo 

với xã hội trong đào tạo 

nhân lực du lịch ở Việt 

Nam hiện nay

2018
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687 Nguyễn Văn Thắng Khoa Văn hóa Du 

lịch

Vai trò và nhiệm vụ của đào tạo nguồn nhân lực 

du lịch nước ta trong giai đoạn hiện nay

Kỷ yếu Khoa Mối liên 

hệ giữa cơ sở đào tạo 

với xã hội trong đào tạo 

nhân lực du lịch ở Việt 

Nam hiện nay

2018

688 Phan Bích Thảo Khoa Văn hóa Du 

lịch

Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực du lịch 

thông qua việc liên kết giữa nhà trường và 

doanh nghiệp

Kỷ yếu Khoa Mối liên 

hệ giữa cơ sở đào tạo 

với xã hội trong đào tạo 

nhân lực du lịch ở Việt 

Nam hiện nay

2018

689 Nguyễn Kim Thìn Khoa Văn hóa Du 

lịch

Liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp khách 

sạn trong đào tạo nguồn nhân lực du lịch tại 

khoa Văn hóa Du lịch, trường ĐHVHHN

Kỷ yếu Khoa Mối liên 

hệ giữa cơ sở đào tạo 

với xã hội trong đào tạo 

nhân lực du lịch ở Việt 

Nam hiện nay

2018

690 Nguyễn Minh Thúy Khoa Văn hóa Du 

lịch

Mối liên hệ giữa người học - cơ sở đào tạo và 

doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực du lịch

Kỷ yếu Khoa Mối liên 

hệ giữa cơ sở đào tạo 

với xã hội trong đào tạo 

nhân lực du lịch ở Việt 

Nam hiện nay

2018

691 Nguyễn Thị 

Quỳnh

Trang Khoa Văn hóa Du 

lịch

Mối liên hệ giữa cơ sở với doanh nghiệp trong 

đào tạo nhân lực du lịch ở khoa Văn hóa Du 

lịch, trường ĐHVHHN hiện nay

Kỷ yếu Khoa Mối liên 

hệ giữa cơ sở đào tạo 

với xã hội trong đào tạo 

nhân lực du lịch ở Việt 

Nam hiện nay

2018

692 Phạm Lê Trung Khoa Văn hóa Du 

lịch

Mối liên hệ giữa gia đình và nhà trường trong 

đào tạo nhân lực du lịch hiện nay

Kỷ yếu Khoa Mối liên 

hệ giữa cơ sở đào tạo 

với xã hội trong đào tạo 

nhân lực du lịch ở Việt 

Nam hiện nay

2018

693 Phạm Hải Yến Khoa Văn hóa Du 

lịch

Đào tạo nguồn nhân lực du lịch ở Việt Nam 

hiện nay

Kỷ yếu Khoa Mối liên 

hệ giữa cơ sở đào tạo 

với xã hội trong đào tạo 

nhân lực du lịch ở Việt 

Nam hiện nay

2018
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694 Đỗ Thị  Quyên Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Báo cáo đề dẫn hội thảo Đào tạo cán bộ 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 

2018

695 Phùng Quốc Hiếu Phòng Quản lý khoa 

học và Hợp tác quốc 

tế

Ngành xuất bản trong làn sóng cách mạng công 

nghiệp 4.0, một vài gợi ý đối với khoa Xuất bản - 

Phát hành trường ĐHVHHN trong công tác đào 

tạo cán bộ ngành xuất bản

Hội thảo khoa Đào tạo 

cán bộ xuất bản, phát 

hành trong bối cảnh 

cách mạng công nghiệp 

2018

696 Lê Thị Phương Nga Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Những nội dung cần tập trung trong giảng dạy 

Marketing thời kỳ cách mạng  công nghiệp 4.0

Hội thảo khoa Đào tạo 

cán bộ xuất bản, phát 

hành trong bối cảnh 

cách mạng công nghiệp 

2018

697 Trần Phương Ngọc Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Tăng cường kỹ năng kinh doanh thương mại 

điện tử trong đào tạo sinh viên xuất bản - phát 

hành

Hội thảo khoa Đào tạo 

cán bộ xuất bản, phát 

hành trong bối cảnh 

cách mạng công nghiệp 

2018

698 Nguyễn Thúy Linh Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Nâng cao trình độ ngoại ngữ và tăng cường kiến 

thức về công nghệ thông tin cho sinh viên thời 

đại công nghiệp 40.

Hội thảo khoa Đào tạo 

cán bộ xuất bản, phát 

hành trong bối cảnh 

cách mạng công nghiệp 

2018

699 Nguyễn Phương Hoa Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Hợp tác giữa doanh nghiệp và trường đại học 

trong đào tạo nhân lực - kinh nghiệm của một số 

trường đại học trên thế giới và bài học đối với 

Việt Nam trong bối cảnh 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 

4.0

2018

700 Đặng thị Bích Phượng Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Cơ hội và thách thức của lực lượng lao động 

trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Nguyễn Mạnh 

Thắng

Hội thảo khoa Đào tạo 

cán bộ xuất bản, phát 

hành trong bối cảnh 

cách mạng công nghiệp 

2018

701 Nguyễn Thị Ngọc Lâm Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Những vấn đề đặt ra đối với công tác đào tạo 

cán bộ ngành Xuất bản - phát hành trong bối 

cảnh cách mạng công nghiệp 40.

Hội thảo khoa Đào tạo 

cán bộ xuất bản, phát 

hành trong bối cảnh 

cách mạng công nghiệp 

2018
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702 Phạm Hương Giang Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Áp dụng công nghệ khi nghiên cứu thị trường 

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 

2018

703 Nguyễn Thị Ngọc Lâm Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Tiín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của Việt Nam - di 

sản văn hóa thế giới

Nguyễn Thị 

Hồng

Hội thảo quốc tế "Kiều 

bào Việt Nam ở nước 

ngoài và ngày Quốc tổ 

Hùng Vương: tại 

Hungary

2018

704 Đặng Thị Bích Phượng Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Thái độ tích cực và kỹ năng mềm cần thiết cho 

người làm công tác tỏ chức khai thác hàng hóa 

xuất bản phẩm

Hội thảo Khoa trường 

ĐHVH Hồ Chính Minh

2018

705 Lê Phương Nga Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Vấn đề đặt ra với người dạy và người học trogn 

đào tạo theo học chế tín chỉ

Hội thảo cấp Trường 

"Đào tạo theo học chế 

tín chỉ ở trường 

ĐHVHHN"

2018

706 Nguyễn Thúy Linh Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Tính chủ động của sinh viên - nhân tố không thể 

thiếu trong đào tạo theo học chế tín chỉ

Hội thảo cấp Trường 

"Đào tạo theo học chế 

tín chỉ ở trường 

ĐHVHHN"

2018

707 Đố Thị Quyên Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Thị trường sách khoa học và công nghệ ở nước 

ta hiện nay

Hội nghị tổng kết của 

XNB khoa học và Kỹ 

thuật

2018

708 Đố Thị Quyên Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Đổi mới mục tiêu và nội dung chương trình đào 

tạo nhân lực ngành kinh doanh xuất bản phẩm

Hội thảo câấp trường 

Đàotạo nguồn nhân lực 

ngành kinh doanh xuất 

bản phẩm đáp ứng nhu 

cầu xã hội - ĐHVH Hồ 

Chính Minh

2018

709 Đố Thị Quyên Khoa Xuất bản - 

Phát hành

Ưu thế và những bất cập hiện nay Hội thảo cấp trường 

'Đào tạo theo học chế 

tín chỉ ở trường 

ĐHVHHN

2018
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710 Đinh Thúy Quỳnh Khoa Thư viện - 

Thông tin

Yêu cầu đốivới nguồn nhân lực thông tin - thư 

viện trước tác động của cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0

Chu Vân 

Khánh

Tọa đàm cấp trường 

Cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 và những 

vấn đề đặt ra đối với 

công tác đào tạo nguồn 

nhân lực văn hóa, thể 

thao và du lịch

2018

711 Đinh Thúy Quỳnh Khoa Thư viện - 

Thông tin

Trung tâm thông tin - thư viện trường 

ĐHVHHN với công tác đào tạo theo học chế tín 

chỉ

Hội thảo cấp Trường 

"Đào tạo theo học chế 

tín chỉ ở trường 

ĐHVHHN"

2018

712 Đinh Thúy Quỳnh Khoa Thư viện - 

Thông tin

Copyright issues in digital libraries Hội thảo quốc tế về Thư 

viện tổ chức tại Mianma

2018

713 Đinh Thúy Quỳnh Khoa Thư viện - 

Thông tin

Phát triển dichjv ụ thông tin trong các thư viện 

đại học

Hội thảo cấp trường  

Dịch vụ thông itn thư 

viện trong xã hội hiện 

2018

714 Nguyễn Ngọc Nam Khoa Thư viện - 

Thông tin

Phát triển dịch vụ sáng tạo đáp ứng nhu cầu 

cộng đồng

Nguyễn Trọng 

Phượng

Hội thảo cấp trường  

Dịch vụ thông itn thư 

viện trong xã hội hiện 

2018

715 Nguyễn Ngọc Nam Khoa Thư viện - 

Thông tin

Từ cơ sở dữ liệu thư mục của thư viện quốc gia 

Việt Nam đến việc biên soạn các thư mục 

chuyên đề phục vụ người dân ở nông thôn 

Hội thảo phục vụ đề tài 

câp Bộ "Thư viện cơ sở 

phục vụ xây dựng nông 

thôn mới ở Việt Nam - 

thực trạng và giải pháp"

2018

716 Nguyễn Thị Ngọc Mai Khoa Thư viện - 

Thông tin

Mooc - cơ hội tiếp cận các khóa đàot ạo chất 

lượng từ các đại học hàng đầu thế giới

Hội thảo cấp trường 

"Đào tạo theo học chế 

tín chỉ ở trường 

ĐHVHHN

2018

717 Ngô Văn Tháp Khoa Thư viện - 

Thông tin

Phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu cho 

sinh viên thông qua việc sử dụng mạng xã hội 

học tập trong bối cảnh đào tạo tín chỉ của trường 

ĐHVHHN

Hội thảo cấp trường 

"Đào tạo theo học chế 

tín chỉ ở trường 

ĐHVHHN"

2018

718 Chu Vân Khánh Khoa Thư viện - 

Thông tin

Những khó khăn và giải pháp khắc phục trong 

công tác cố vấn học tập ở trường ĐHVHHN

Hội thảo cấp trường 

"Đào tạo theo học chế 

tín chỉ ở trường 

ĐHVHHN"

2018
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719 Phạm Thị 

Phương

Liên Khoa Thư viện - 

Thông tin

Một số vấn đề bất cập trong đánh giá sinh viên 

khi áp dụng học chế tín chỉ tại Trường 

ĐHVHHN

Hội thảo cấp trường 

"Đào tạo theo học chế 

tín chỉ ở trường 

ĐHVHHN"

2018

720 Phạm Thị 

Phương

Liên Khoa Thư viện - 

Thông tin

Kỹ năng mềm của sinh viên ĐHVHHN trong 

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Tọa đàm cấp trường 

Cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 và những 

vấn đề đặt ra đối với 

công tác đào tạo nguồn 

2018

721 Lê Thị  Thúy Hiền Khoa Thư viện - 

Thông tin

Mô hình thư viện công cộng - hiện tại và tương 

lai

Nguyễn Yến 

Vân

Tọa đàm cấp Bộ  "Các 

tiêu chí xây dựng thí 

điểm mô hình phát triển 

văn hóa đọc trong thư 

viện (khu vực miền 

Bắc)"- Bộ VHTTDL 

2018

722 Nguyễn Văn 

Thiên

Thiên Khoa Thư viện - 

Thông tin 

Information policy in digital libraries in 

Viẹtnam

Hội thảo quốc tế về Thư 

viện tại Mianma

5/2018

723 Cao Đức Hải Khoa Quản lý Văn 

hóa - Nghệ thuật

Đổi mới cấu trúc đào tạo của khoa Quản lý văn 

hóa nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội

Hội thảo khoa "Đổi mới 

đào tạo quản lý văn 

2018

724 Nguyễn Thị Lan Thanh Khoa Quản lý Văn 

hóa - Nghệ thuật

Đổi mới chương trình đào tạo ngành quản lý 

văn hóa theo hướng phát triển các chuyên ngành 

đào tạo

Hội thảo khoa "Đổi mới 

đào tạo quản lý văn 

hóa"

2018

725 Nguyễn Thị Anh Quyên Khoa Quản lý Văn 

hóa - Nghệ thuật

Đổi mới chương trình đào tạo ngành Quản lý 

văn hóa của trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Hoàng Trâm 

Anh

Hội thảo khoa "Đổi mới 

đào tạo quản lý văn 

2018

726 Nghiêm Thị 

Thanh

Nhã Khoa Quản lý Văn 

hóa - Nghệ thuật

Đổi mới chương trình đào tạo ngành Quản lý 

văn hóa cần tận dụng ưu thế của phương thức 

đào tạo tín chỉ

Hội thảo khoa "Đổi mới 

đào tạo quản lý văn 

hóa"

2018

727 Phan Văn Tú Khoa Quản lý Văn 

hóa - Nghệ thuật

Phát triển chương trình đào tạo ứng dụng ngành 

Quản lý văn hóa đáp ứng nhu cầu xã hội

Trương Đức 

Cường

Hội thảo khoa "Đổi mới 

đào tạo quản lý văn 

2018

728 Trần Thục Quyên Khoa Quản lý Văn 

hóa - Nghệ thuật

Phát triển kỹ năng cho sinh viên ngành Quản lý 

văn hóa phù hợp nhu cầu xã hội

Hội thảo khoa "Đổi mới 

đào tạo quản lý văn 

2018

729 Đinh Văn Hiển Khoa Quản lý Văn 

hóa - Nghệ thuật

Ngành Quản lý văn hóa nghệ thuật - đổi mới 

đào tạo gắn liền với thực tiễn xã hội

Hội thảo khoa "Đổi mới 

đào tạo quản lý văn 

2018

730 Nguyễn Văn Hy Khoa Quản lý Văn 

hóa - Nghệ thuật

Mấy suy nghĩ về đổi mới giáo dục của khoa 

Quản lý văn hóa - Nghệ thuật trường Đại học 

Văn hóa Hà Nội

Hội thảo khoa "Đổi mới 

đào tạo quản lý văn 

hóa"

2018
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731 Hoàng Minh Của Khoa Quản lý Văn 

hóa - Nghệ thuật

Nâng cao chất lượng "năng lực" cho sinh viên 

ngành Quản lý văn hóa nghệ thuật

Hội thảo khoa "Đổi mới 

đào tạo quản lý văn 

2018

732 Phạm Bích Huyền Khoa Quản lý Văn 

hóa - Nghệ thuật

Phân loại các ngành công nghiệp văn hóa Hội thảo khoa "Đổi mới 

đào tạo quản lý văn 

2018

733 Nguyễn Văn Trung Khoa Quản lý Văn 

hóa - Nghệ thuật

Phát huy thế mạnh của khoa chuyên môn trong 

việc mở rộng một số chuyên ngành đào tạo "Vài 

điều thảo luận liên quan đến nội dung môn học 

Các ngành công nghiệp văn hóa"

Hội thảo khoa "Đổi mới 

đào tạo quản lý văn 

hóa"

2018

734 Hoàng Hòa Bình Khoa Quản lý Văn 

hóa - Nghệ thuật

Cơ hội và thách thức việc làm dành cho sinh 

viên ngành Quản lý văn hóa trong bối cảnh phát 

triển các ngành công nghiệp văn hóa - đề xuất 

giải pháp

Hội thảo khoa "Đổi mới 

đào tạo quản lý văn 

hóa"

2018

735 Đặng Thị Hương Liên Khoa Quản lý Văn 

hóa - Nghệ thuật

Nâng cao hiệu quả đào tạo theo tín chỉ qua việc 

dạy và học bộ môn Chính sách văn hóa

Hội thảo khoa "Đổi mới 

đào tạo quản lý văn 

2018

736 Trần Thị Diên Khoa Quản lý Văn 

hóa - Nghệ thuật

Nâng cao hiệu quả học tập của sinh viên Quản 

lý văn hóa với Di sản văn hóa và Quản lý di sản 

văn hóa

Hội thảo khoa "Đổi mới 

đào tạo quản lý văn 

hóa"

2018

737 Phan Nhật Anh Khoa Quản lý Văn 

hóa - Nghệ thuật

Một số đóng góp nhằm nâng cao chất lượng 

hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 

khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật, trường Đại 

học Văn hóa Hà Nội

Hội thảo khoa "Đổi mới 

đào tạo quản lý văn 

hóa"

2018

738 Trần Thục Quyên Khoa Quản lý Văn 

hóa - Nghệ thuật

Mấy nhận xét về thực trạng nguồn nhân lực 

ngành công tác xã hội hiện nay và giải pháp 

phát triển 

Ngành công tác xã hội 

Việt Nam: những yêu 

cầu và thách thức mới" 

do Học viện cán bộ Tp. 

Hồ Chí Minh

2018

739 Đặng Thị Hương Liên Khoa Quản lý Văn 

hóa - Nghệ thuật

Sử dụng internet trong việc tự học, tự nghiên 

cứu của sinh viên ngành Quản lý Văn hóa trong 

bối cảnh hệ thống giáo dục mở

Hội thảo toàn quốc "Hệ 

thống giáo dục mở 

trong bối cảnh tự chủ 

giáo dục và hội nhập 

quốc tế - Hiệp hội khoa 

học các trường Đại học, 

Cao đẳng Việt Nam 

2018

14



740 Nguyễn Thị Anh Quyên Khoa Quản lý Văn 

hóa - Nghệ thuật

Đánh giá chương trình đào tạo ngành Quản lý 

văn hóa của trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Hộ thảo cấp trường 

"Đào tạo theo học chế 

tín chỉ ở trường 

ĐHVHHN

2018

741 Hoàng Trâm Anh Khoa Quản lý Văn 

hóa - Nghệ thuật

Cách mạng công nghiệp 4.0 và sự tác động đến 

các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam hiện 

nay

Tọa đàm cấp trường 

Cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 và những 

vấn đề đặt ra đối với 

công tác đào tạo nguồn 

nhân lực văn hóa, thể 

thao và du lịch

2018

742 Trần Thị  Diên Khoa Quản lý Văn 

hóa - Nghệ thuật

Một số giải pháp nâng cao chất lượng trong đào 

tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Văn 

hóa Hà Nội

Hộ thảo cấp trường 

"Đào tạo theo học chế 

tín chỉ ở trường 

ĐHVHHN

2018

743 Nguyễn Thanh Xuân Khoa Quản lý Văn 

hóa - Nghệ thuật

Phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu cho 

sinh viên để nâng cao chất lượng đào tạo trong 

bối cảnh đào tạo tín chỉ của Trường Đại học 

Văn hóa Hà Nội

Hộ thảo cấp trường 

"Đào tạo theo học chế 

tín chỉ ở trường 

ĐHVHHN

2018

744 Hoàng Hòa Bình Khoa Quản lý Văn 

hóa - Nghệ thuật

The importance of public relations skills for art 

students in the age of cultural industries 

development

Kỷ yếu hội thảo quốc tế 

tại Nga

2018

745 Hoàng Hòa Bình Khoa Quản lý Văn 

hóa - Nghệ thuật

Nâng cao hiệu quả đào tạo theo học chế tín chỉ - 

trường hợp môn học quan hệ công chúng

Hộ thảo cấp trường 

"Đào tạo theo học chế 

tín chỉ ở trường 

ĐHVHHN

2018

746 Nguyễn Thành Nam Khoa Văn hóa học Giáo dục thời Lê Sơ (1428-1527) trong bối cảnh 

giáo dục các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của 

Nho Giáo

Hội thảo quốc tế "Văn 

hóa Nho giáo - net 

tương đồng trong văn 

hóa Việt Nam, Hàn 

Quốc, và khu vực Đông 

Á - Đại học Nội Vụ Hà 

Nội

2018
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747 Nguyễn Thành Nam Khoa Văn hóa học Cố vấn học tập cấp khoa tại trường Đại học Văn 

hóa Hà Nội trong bối cảnh đào tạo tín chỉ

Hội thảo cấp trường 

"Đào tạo theo học chế 

tín chỉ ở trường Đại học 

Văn hóa Hà Nội:

2018

748 Nguyễn Thành Nam Khoa Văn hóa học Xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng ở Việt 

Nam nhìn từ những nguyên tắc vận động văn 

hóa trong Đề cương văn hóa 1943

Hội thảo câp trường  "Ý 

nghĩa và giá trị trường 

tồn của Đề cương văn 

hóa 1943"

2018

749 Đặng Hoài Thu Khoa Văn hóa học Ứng duụng công nghệ thông tin vào đào tạo 

nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật tiếp cận 

cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Tọa đàm cấp trường 

Cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 và những 

vấn đề đặt ra đối với 

công tác đào tạo nguồn 

nhân lực văn hóa, thể 

thao và du lịch

2018

750 Trần Bạch Dương Khoa Văn hóa học Vấn đề tự học của sinh viên trong đào tạo tín chỉ 

hiện nay

Hội thảo cấp trường 

"Đào tạo theo học chế 

tín chỉ ở trường Đại học 

Văn hóa Hà Nội:

2018

751 Trần Bạch Dương Khoa Văn hóa học Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 với 

giáo dục và trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Tọa đàm cấp trường 

Cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 và những 

vấn đề đặt ra đối với 

công tác đào tạo nguồn 

nhân lực văn hóa, thể 

thao và du lịch

2018

752 Lê Thị Cúc Khoa Văn hóa học Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 của nghị 

quyết Hội nghị TW9 khóa XI nhằm xây dựng và 

phát triển văn hóa con người Việt Nam hiện nay

Hội thảo câp trường  "Ý 

nghĩa và giá trị trường 

tồn của Đề cương văn 

hóa 1943"

2018
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753 Lê Thị Cúc Khoa Văn hóa học Từ CMCN 4.0 nhìn nhận thực trạng và giải 

pháp đào tạo nguồn nhân lực của các trường văn 

hóa nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay

Tọa đàm cấp trường 

Cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 và những 

vấn đề đặt ra đối với 

công tác đào tạo nguồn 

nhân lực văn hóa, thể 

thao và du lịch

2018

754

755 Lê Thj Khánh Ly Khoa Văn hóa học Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của 

giảng viên đại học trong cách mạng công nghệ 

40.

Tọa đàm cấp trường 

Cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 và những 

vấn đề đặt ra đối với 

công tác đào tạo nguồn 

nhân lực văn hóa, thể 

thao và du lịch

2018

756 Nguyễn Thị 

Thanh 

Mai Khoa Văn hóa học Vai trò của người thầy trong việc phát huy tính 

chủ động, tích cực của sinh viên trường Đại học 

Văn hóa Hà Nội

Hội thảo cấp  trường 

"Đào tạo theo học chế 

tín chỉ ở trường 

ĐHVHHN"

2018

757 Nguyễn Thị 

Thanh 

Mai Khoa Văn hóa học Đổi mới hoạt động dạy - học thích ứng với cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0 (qua thực tiễn dạy 

học tại trường ĐHVHHN)

Tọa đàm cấp trường 

Cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 và những 

vấn đề đặt ra đối với 

công tác đào tạo nguồn 

nhân lực văn hóa, thể 

thao và du lịch

2018

758 Trương Thúy Mai Khoa Văn hóa học Nâng cao vai trò của cố vấn học tập trong đào 

tạo tín chỉ trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Hội thảo cấp trường 

"Đào tạo theo học chế 

tín chỉ trường 

ĐHVHHN"

2018
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759 Trương Thúy Mai Khoa Văn hóa học Đào tạo nguồn nhân lực tổ chức sự kiện trong 

bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 tại trường 

ĐHVHHN

Tọa đàm cấp trường 

Cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 và những 

vấn đề đặt ra đối với 

công tác đào tạo nguồn 

nhân lực văn hóa, thể 

thao và du lịch

2018

760 Cao Thảo Hương Khoa Văn hóa học Đào tạo tín chỉ - một số khó khăn đối với sinh 

viên Việt Nam và một số đề xuất

Hội thảo cấp trường 

"Đào tạo theo học chế 

tín chỉ trường 

ĐHVHHN"

2018

761 Cao Thảo Hương Khoa Văn hóa học Một vài suy nghĩ về nguồn nhân lực văn hóa, du 

lịch trong giai đoạn đầu cuộc cách mạng 4.0

Tọa đàm cấp trường 

Cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 và những 

vấn đề đặt ra đối với 

công tác đào tạo nguồn 

2018

762 Dương Hà My Khoa Văn hóa học Xây dựng văn hóa và con người Việt Nam phát 

triển toàn diện trong Nghị quyết IX khóa XI

Hội thảo câp trường  "Ý 

nghĩa và giá trị trường 

tồn của Đề cương văn 

hóa 1943"

2018

763 Dương Hà My Khoa Văn hóa học Những vấn đề thực tiễn cấp bách do yêu cầu của 

cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra với Việt 

Nam 

Tọa đàm cấp trường 

Cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 và những 

vấn đề đặt ra đối với 

công tác đào tạo nguồn 

nhân lực văn hóa, thể 

thao và du lịch

2018

764 Trần Xuân Đạt Khoa Văn hóa học Áp dụng công nghệ thông tin, truyền thông đa 

phương tiện vào hệ thống đào tạo tín chỉ tại 

trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Hội thảo cấp trường 

"Đào tạo theo học chế 

tín chỉ trường 

ĐHVHHN"

2018
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765 Trần Xuân Đạt Khoa Văn hóa học Ứng duụng mỹ thuật đa phương tiện vào công 

tác giảng dạy môn học "Thiết kế sản phẩm văn 

hóa truyền thông" và "truyền thông đa phương 

tiện" tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội trong 

thời kỳ 4.0

Tọa đàm cấp trường 

Cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 và những 

vấn đề đặt ra đối với 

công tác đào tạo nguồn 

nhân lực văn hóa, thể 

thao và du lịch

2018

766 Tôn Thanh Hải Từ đề cương văn hóa Việt Nam đến việc phát 

triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con 

người trong nghị quyết TW9 khóa XI

Hội thảo câp trường  "Ý 

nghĩa và giá trị trường 

tồn của Đề cương văn 

hóa 1943"

2018

767 Vũ Thị Thu Lan Khoa Lý luận & 

Khoa học cơ bản

Phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu các 

môn khoa học cơ bản cho sinh viên trong bối 

cảnh đào tạo tín chỉ ở trường ĐHVHHN

Hội thảo cấp trường 

"Đào tạo theo học chế 

tín chỉ trường 

ĐHVHHN"

2018

768 Vũ Thị Thu Lan Khoa Lý luận & 

Khoa học cơ bản

Đề cương văn hóa Việt Nam - bản tuyên ngôn 

tuyên chiến với sự nô dịch văn hóa

Hội thảo câp trường  "Ý 

nghĩa và giá trị trường 

tồn của Đề cương văn 

hóa 1943"

2018

769 Hoàng Ngọc Hải Khoa Lý luận & 

Khoa học cơ bản

Hình thành kỹ năng tự học cho sinh viên - nhu 

cầu thiết yếu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo 

theo hệ thống tín chỉ ở trường ĐHVHHN

Hội thảo cấp trường 

"Đào tạo theo học chế 

tín chỉ trường 

ĐHVHHN"

2018

770 Hoàng Ngọc Hải Khoa Lý luận & 

Khoa học cơ bản

Từ tính dân tộc, đại chúng, khoa học trong đề 

cương văn hóa 1943 đến việc xây dựng nền văn 

hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc 

trong thời kỳ mới

Hội thảo câp trường  "Ý 

nghĩa và giá trị trường 

tồn của Đề cương văn 

hóa 1943"

2018

771 Nguyễn Thị 

Thanh

Mai Khoa Lý luận & 

Khoa học cơ bản

Đề cương văn hóa Việt Nam với sự phát triển tư 

duy của Đảng về văn hóa

Hội thảo câp trường  "Ý 

nghĩa và giá trị trường 

tồn của Đề cương văn 

hóa 1943"

2018

772 Hoàng Thị Thu Huyền Khoa Lý luận & 

Khoa học cơ bản

Đường lói văn hóa của Đảng từ cương lĩnh 

chính trị đầu tiên (1930) đến đề cương văn hóa 

Việt Nam 1943

Hội thảo câp trường  "Ý 

nghĩa và giá trị trường 

tồn của Đề cương văn 

hóa 1943"

2018
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773 Lê Thị Cẩm Bình Khoa Lý luận & 

Khoa học cơ bản

Cơ hội và thách thức của dự liệu lớn đối với 

giáo dục đại học trong bối cảnh cuộc cách mạng 

công nghệ 4.0

Tọa đàm cấp trường 

Cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 và những 

vấn đề đặt ra đối với 

công tác đào tạo nguồn 

2018

774 Nguyễn Thị Huệ Khoa Lý luận & 

Khoa học cơ bản

Vận dụng quan điểm đổi mới của Đảng về giáo 

dục đào tạo vào giảng dạy môn khoa học Mac - 

Lenin ở các trường Đại học khối không chuyên 

ngành Mac - Lenin

Hội thảo cấp trường - 

ĐH Kinh tế kỹ thuật 

công nghiệp Hà Nội

2018

775 Nguyễn Thị Huệ Khoa Lý luận & 

Khoa học cơ bản

Vấn đề dân tộc trong đề cương văn hóa Việt 

Nam năm 1943 với việc xây dựng văn hóa con 

người Việt Nam hiện nay

Hội thảo câp trường  "Ý 

nghĩa và giá trị trường 

tồn của Đề cương văn 

hóa 1943"

2018

776 Nguyễn Mạnh Cương Khoa Lý luận & 

Khoa học cơ bản

Tích cực, chủ động của sinh viên trong phương 

pháp đào tạo tín chỉ

Hội thảo cấp trường 

"Đào tạo theo học chế 

tín chỉ trường 

ĐHVHHN"

2018

777 Lý Mỹ Dung Khoa Lý luận & 

Khoa học cơ bản

Một số ứng dụng CNTT nhằm nâng cao chất 

lượng đào tạo tín chỉ ở trường ĐHVHHN

Hội thảo cấp trường 

"Đào tạo theo học chế 

tín chỉ trường 

ĐHVHHN"

2018

778 Trần Thị Phương Thảo Khoa Lý luận & 

Khoa học cơ bản

Ảnh hưởng của bản đề cương văn hóa Việt Nam 

1943 đến đường lối văn hóa của Đảng trong thời 

kỳ khán chiến chống thực dân pháp và đế qốc 

Mỹ(1945-1975)

Hội thảo câp trường  "Ý 

nghĩa và giá trị trường 

tồn của Đề cương văn 

hóa 1943"

2018

779 Trần Thị Mai Thanh Khoa Lý luận & 

Khoa học cơ bản

Đề cương văn hóa Việt Nam - tuyên ngôn đầu 

tiên của ĐCSVN về đường lối văn hóa văn nghệ

Hội thảo câp trường  "Ý 

nghĩa và giá trị trường 

tồn của Đề cương văn 

hóa 1943"

2018

780 Trần Thị Mai Thanh Khoa Lý luận & 

Khoa học cơ bản

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng mặt 

trận Việt Minh tại Cao Bằng

Hội thảo cấp trường 

"Kỷ niệm 77 năm ngày 

Bác Hồ về nước" - của 

Khu Di tích Pác Bó Cao 

Bằng và Khu i tích Hồ 

2018
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781 Trần Thị Mai Thanh Khoa Lý luận & 

Khoa học cơ bản

Ứng duụng cuộc cách mạng 4.0 trong đào tạo 

nguồn nhân lực tại ĐHVHHN

Tọa đàm cấp trường 

Cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 và những 

vấn đề đặt ra đối với 

công tác đào tạo nguồn 

2018

782 Vũ Thị Thanh Hoài Khoa Lý luận & 

Khoa học cơ bản

Nguyên tắc "Đại chúng hóa" và nền văn học 

hướng về đại chúng giai đoạn 1945-1975 

Hội thảo câp trường  "Ý 

nghĩa và giá trị trường 

tồn của Đề cương văn 

hóa 1943"

2018

783 Trần Thanh Giang Khoa Lý luận & 

Khoa học cơ bản

: “The modifications of filial piety values in 

Vietnamese Australian families” Những biến 

đổi về giá trị của lòng hiếu thảo trong các gia 

đình người Úc gốc Việt 

Tọa đàm cấp khoa 

"Biến đổi cấu trúc gia 

đình, so sánh liên châu 

lục" khoa Gia đình và 

Công tác xã hội

2018

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG
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