
STT Họ, tên 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 Phùng Quốc Hiếu P.CTSV

Đẩy mạnh ứng dụng kết quả 

nghiên cứu khoa học và công nghệ 

của Trường Đại học Văn hóa Hà 

Nội trong bối cảnh Cách mạng 

công nghiệp lần thứ 4

Kỷ yếu Hội thảo "Đổi mới, nâng 

cao chất lượng hoạt động Khoa học 

và Công nghệ trong bối cảnh cách 

mạng công nghiệp lần thứ 4", Bộ 

Văn hóa, TT & DL, tháng 5/2019

05/2019

2 Bùi Thanh Thuỷ K.GĐ&CTXH

Farm tourism - type of reflection 

of tourism trends today (HTQT tại 

Nga)

Hội thảo quốc tế "The Russin 

federation belgorod state university 

of arts and culture international 

conference Science, culture, art: 

Actual problems of theory and 

practise"

3/2018

3 Bùi Thanh Thuỷ K.GĐ&CTXH

Changing in lifestyle of people in 

tourist destinations zones (Đài 

Loan)

The 2nd Global congress of  : 

"Nexus of migration and tourism 

creating social sustainability 

Symposium" - Taipei, Taiwan

9/2018

4 Bùi Thanh Thuỷ K.GĐ&CTXH

Các giải pháp tăng cường tác động 

tích cực của tăng trưởng kinh tế du 

lịch đến sự thay đổi đời sống văn 

hóa xã hội của cộng đồng

Hội thảo quốc gia "Định hướng và 

giải pháp giải quyết mối quan hệ 

giữa tăng trưởng kinh tế và phát 

triển văn hóa, thực hiện tiến bộ xã 

hội ở Việt Nam"- Trường 

ĐHKTQD và Viện Nghiên cứu phát 

triển kinh tế xã hội Bắc Ninh tổ 

chức

12/2018
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STT Họ, tên 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

5 Bùi Thanh Thuỷ K.GĐ&CTXH

Phát triển hệ thống sản phẩm dịch 

vụ đảm bảo tính đồng bộ hình 

thành tuyến du lịch Đông Tây Yên 

Tử theo yêu cầu liên kết

hội thảo cấp tỉnh "Liên kết phát 

triển du lịch Bắc Giang với các tỉnh 

do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức

2/2019

6 Bùi Thanh Thuỷ K.GĐ&CTXH

Làm rõ mối quan hệ giữa bảo tồn, 

phát huy di sản văn hóa với phát 

triển du lịch trong giai đoạn hiện 

nay

Hội thảo cấp Trường "Bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản văn hóa Việt 

Nam qua con đường du lịch" - 

Trường ĐHVHHN tổ chức

11/2018

7 Bùi Thanh Thuỷ K.GĐ&CTXH

Khu đô thị cao cấp - điểm đến du 

lịch tiện ích và hấp dẫn tại các 

thành phố lớn

Hội thảo khoa học cấp Viện "Du 

lịch đô thị, thực trạng và giải pháp 

phát triển" - Viện nghiên cứu phát 

triển Du lịch tổ chức

10/2018

8 Bùi Thanh Thuỷ K.GĐ&CTXH
Phát triển du lịch văn hóa gắn với 

tăng trưởng kinh tế

Hội thảo quốc gia "Mối quan hệ 

giữa tăng trưởng kinh tế và phát 

triển văn hóa thực hiện tiến bộ và 

công bằng xã hội ở Việt Nam: Thực 

trạng và những vấn đề đặt ra -  

Trường ĐHKTQD và Trường 

ĐHKT Luật tổ chức

8/2018

9 Đinh Thị Vân Chi K.GĐ&CTXH

Ứng dụng tổ chức ảo cho lớp học 

của sinh viên để biến quá trình đào 

tạo đại học thành tự đào tạo

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

06/2018

10 Hoàng Văn Thảo K.GĐ&CTXH

Nghiên cứu của học giả Việt Nam 

Đào Trinh Nhất về tư tưởng 

Vương Dương Minh

Hội thảo Quốc tế "TÍnh hiện đại của 

Nho học Đông Á - Dương Minh 

học và xây dựng văn hóa khu vực" - 

Quý Châu - Trung Quốc

9/2018



STT Họ, tên 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

11 Hoàng Văn Thảo K.GĐ&CTXH

Đấu tranh phòng chống Diễn biến 

hòa bình trên mặt trận tư tưởng 

văn hóa trong giai đoạn hiện nay

Hội thảo cấp trường "Công an nhân 

dân đấu tranh phản bác những lý 

luận xuyên tạc chủ nghĩa Mac 

Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh góp 

phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

ĐCSVN trong tình hình mới - Học 

viện Cảnh sát Nhân dân

4/2019

12 Nguyễn Anh Thư K.DSVH

Tài nguyên di sản văn hóa trong 

bối cảnh đương đại (thách thức, 

khó khăn trong bảo tồn và phát 

huy giá trị) 

Lâm Mỹ Dung, 

Chu Lâm Anh

Hội thảo quốc tế Hội nhập quốc tế 

về bảo tồn, cơ hội và thách thức cho 

các giá trị di sản văn hóa - NXB 

ĐHQGTp Hồ Chính Minh

2018

13 Nguyễn Anh Thư K.DSVH

Gốm cổ Champa: nguồn gốc và 

phát triển cùng các mối quan hệ 

đồng đại - viết chung

Lâm Mỹ Dung

Hội thảo quốc tế "Bảo tồn và phát 

huy giá trị nghệ thuật làm gốm 

truyền thống của người Chăm - Bộ 

VHTTDL, UBND tỉnh Ninh Thuận 

tổ chức

12-2018

14 Lưu Ngọc Thành K.DSVH

Gốm Bào Trúc - Đặc trưng của 

nghệ thuật gốm Chăm và những 

hoạt động bảo tồn, phát huy hiện 

nay

Hội thảo quốc tế "Bảo tồn và phát 

huy giá trị nghệ thuật làm gốm 

truyền thống của người Chăm - Bộ 

VHTTDL, UBND tỉnh Ninh Thuận 

tổ chức

12-2018

15 Trần Đức Nguyên K.DSVH

Di sản văn hóa vùng ven sông Cầu 

với phát triển du lịch Bắc Ninh 

hiện nay

Hội thảo cấp trường "Bảo tồn, phát 

huy giá trị Di sản văn hóa Việt Nam 

qua con đường du lịch" - Trường 

ĐHVHHN

11/2018

16 Phạm Thu Hằng K.DSVH

Bảo tàng tỉnh, thành phố với việc 

bảo tồn và phát huy giá trị di sản 

văn hóa, phục vụ phát triển du lịch 

địa phương

Hội thảo cấp trường "Bảo tồn, phát 

huy giá trị Di sản văn hóa Việt Nam 

qua con đường du lịch" - Trường 

ĐHVHHN

11/2018

17 Hoàng Thanh Mai K.DSVH
Tài nguyên di sản trong phát triển 

du lịch 
Nguyễn Anh Thư

Hội thảo cấp trường "Bảo tồn, phát 

huy giá trị Di sản văn hóa Việt Nam 

qua con đường du lịch" - Trường 

ĐHVHHN

11/2018



STT Họ, tên 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

18 Nguyễn Anh Thư K.DSVH
Tài nguyên di sản trong phát triển 

du lịch 
Hoàng Thanh Mai

Hội thảo cấp trường "Bảo tồn, phát 

huy giá trị Di sản văn hóa Việt Nam 

qua con đường du lịch" - Trường 

ĐHVHHN

11/2018

19 Lưu Ngọc Thành K.DSVH

Các yếu tố gây hại đến hiện vật 

trưng bày trong bảo tàng và giải 

pháp đặt ra hiện nay

Hội thảo cấp Trường "Đổi mới 

trưng bày bảo tàng và di tích trong 

giai đoạn hiện nay" - Sở VHTT 

Huế, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức

11/2018

20 Lưu Ngọc Thành K.DSVH
Thực trạng bảo vệ và phát huy giá 

trị di sản bãi đá cổ Sapa hiện nay

Hội thảo cấp trường "Những giá trị 

di sản văn hóa của di sản đá khắc 

Sapa" - Trung tâm nghiên cứu văn 

hóa Minh Triết tổ chức

12/2018

21 Lưu Ngọc Thành K.DSVH

Số hóa tư liệu, hiện vật thuộc khu 

di tích khảo cổ học Thần Sa hiện 

đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh 

Thái Nguyên 

Kỷ yếu hội thảo cấp Trường 

"Những phát hiện mới khảo cổ học 

thời tiền sử tại Thái Nguyên và kinh 

nghiệm trong việc phát huy giá trị 

hiện vật khảo cổ học tại bảo tàng" = 

Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên tổ chức

05/2019

22 Lưu Ngọc Thành K.DSVH

Công nghệ 4.0 và vấn đề ứng dụng 

trong giảng dạy, nghiên cứu khoa 

học của giảng viên trường Đại học 

VHHN hiện nay

Hội thảo cấp Trường "Ứng dụng 

khoa học công nghệ vào giảng dạy 

và nghiên cứu trong giai đoạn 

CMCN 4.0" - Trường ĐHVHHN tổ 

chức

06-2018

23 Lý Thị Ngọc Dung K.DSVH

Ứng dụng khoa học công nghệ 

trong hoạt động trưng bày bảo 

tàng

Hội thảo cấp Trường "Ứng dụng 

khoa học công nghệ vào giảng dạy 

và nghiên cứu trong giai đoạn 

CMCN 4.0" - Trường ĐHVHHN tổ 

chức

06-2018



STT Họ, tên 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

24 Lý Thị Ngọc Dung K.DSVH

Nâng cao vai trò của cộng đồng 

trong hoạt động trưng bày và giáo 

dục tại bảo tàng, di tích lưu niệm 

về chủ tịch Hồ Chí Minh

Hội thảo cấp Trường "Đổi mới công 

tác trưng bày bảo tàng và di tích 

trong giai đoạn hiện nay" - Bảo tàng 

Hồ Chí Minh, Sở VHTT Huế tổ 

chức

10/2018

25 Lý Thị Ngọc Dung K.DSVH

Bảo tàng cộng đồng và du lịch - 

hướng tới bảo tồn di sản văn hóa 

và phát triển du lịch bền vững

Hội thảo cấp Trường 'Bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản văn hóa Việt 

Nam qua con đường du lịch - 

Trường ĐHVHHN tổ chức

11-2018

26 Dương Văn Sáu K.DL

Xây dựng triết lý đào tạo đại học, 

góp phần thay đổi căn bản giáo 

dục đại học ở Việt Nam hiện nay

Hội thảo quốc gia  "Đổi mới căn 

bản và toàn diện hoạt động đào tạo 

trong các trường đại học, cao đẳng" - 

Hiệp hội các trường Đại học, cao 

đẳng Việt Nam , TP Hồ Chính 

Minh

11-2018

27 Dương Văn Sáu K.DL

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

hội thảo quốc gia "Đào tạo nhân lực 

du lịch theo hướng nghị quyết số 

8/Nghị quyế/TƯ ngày 16/1/2017 

của Bộ Chính trị - XNB Văn học

28 Dương Văn Sáu K.DL

Những quan điểm tiếp cận mới 

trong công tác bảo tồn, khai thác, 

phát huy giá trị di sản văn hóa qua 

con đường du lịch Việt Nam hiện 

nay

Hội thảo cấp Trường 'Bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản văn hóa Việt 

Nam qua con đường du lịch - 

Trường ĐHVHHN tổ chức

11-2018

29 Dương Văn Sáu K.DL

Đào tạo nguồn nhân lực du lịch: 

yếu tố cốt lõi để phát triển du lịch 

bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang

Hội thảo cấp trường "Phát triển sản 

phẩm du lịch gắn với vùng cây ăn 

quả huyện Lục Ngạn" do UBND 

tỉnh Bắc Giang, Sở VHTTDL Bắc 

Giang tổ chức

02-2019



STT Họ, tên 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

30 Dương Văn Sáu K.DL

Giáo dục khai phóng và những 

triết lý đào tạo đại học trong cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

ở Việt Nam hiện nay

Hội thảo cấp Trường "Hướng dẫn 

viên du lịch, Tổ chức đào tạo đáp 

ứng nhu cầu nguồn nhân lực" - 

Trường CĐSPTW

06-2019

31
Nguyễn Thị 

Ngọc
Lâm K.XBPH

Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng lưu 

học sinh Lào tại trường ĐH Vinh - 

kết quả, bài học và triển vọng (viết 

chung)

Trần Thanh Sơn

Hội thảo cấp Bộ "Nâng cao chất 

lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

báo chí, truyền thông cho cộng hòa 

dân chủ nhân dân Lào ở Việt Nam 

trong giai đoạn hiện nay" - 

HVBCTT tổ chức

6/2018

32 Trần Thị Phương Thảo K.KTCB

Xây dựng nguyên tắc đạo đức 

giảng viên đại học trước bối cảnh 

đổi mới giáo dục

Hội thảo quốc gia "Văn hóa nhà 

trường trong bối cảnh đổi mới giáo 

dục" - Học viên Quản lý giáo dục tổ 

chức

11/2018

33 Tôn Thanh Hải K.KTCB

Vai trò của báo chí - xuất bản trên 

lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở tỉnh 

Phú Thọ hiện nay (đồng tác giả 

Hoàng Thị Thu Huyền)

Tôn Thanh Hải

Hội thảo quốc gia "Vai trò của báo 

chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng - 

văn hóa ở Việt Nam hiện nay - 

HVBCTT và NXB chính trị quốc 

gia sự thật tổ chức

06/2019

34 Hoàng Thị Thu Huyền K.KTCB

 Vai trò của báo chí xuất bản trên 

lĩnh vực tư tưởng Văn hóa ở tỉnh 

Phú Thọ hiện nay - góc nhìn từ địa 

phương (đồng tác giả Tôn Thanh 

Hải)

Hoàng Thị Thu 

Huyền

Hội thảo quốc gia "Vai trò của báo 

chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng - 

văn hóa ở Việt Nam hiện nay - 

HVBCTT và NXB chính trị quốc 

gia sự thật tổ chức

06/2019

35 Trần Dũng Hải K.Luật

Định hướng khách hàng mới và 

định vị mô hình hoạt động xuất 

bản trong thời đại cách mạng công 

nghiệp 4.0

Hội thảo cấp Bộ "Nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ biên tập, xuất 

bản trong bối cảnh cách mạng công 

nghiệp 4.0" - HVBCTT và NXB 

CTQG Sự thật

2018

36 Nông Anh Nga
P.ĐT,QLKH&HT

QT

Phát huy giá trị danh lam, thắng 

cảnh ở tỉnh Cao Bằng gắn với phát 

triển du lịch

Hội thảo cấp Trường "Bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản văn hóa Việt 

Nam qua con đường du lịch

11/2018



STT Họ, tên 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

37 Chu Vân Khánh K.TTTV

Mô hình thư viện thông minh và 

vai trò của cán bộ thư viện trong 

kỷ nguyên 4.0

Hội thảo cấp Trường Thư viện 

thông minh 4.0 công nghệ - dữ liệu - 

con người

không có 

năm

38
Nguyễn Thị 

Ngọc
Mai K.TTTV

Internet vạn vật và ứng dụng trong 

thư viện

Hội thảo cấp Trường Thư viện 

thông minh 4.0 công nghệ - dữ liệu - 

con người

không có 

năm

39 Đinh Thúy Quỳnh K.TTTV
Mô  hình thư viện thông minh tập 

trung

Hội thảo cấp Trường Thư viện 

thông minh 4.0 công nghệ - dữ liệu - 

con người

không có 

năm

40 Đỗ Trần Phương K.DL

Khai thác giá trị văn hóa nhà thờ 

công giáo tại Hà Nội để phát triển 

du lịch

Hội thảo cấp Trường 'Bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản văn hóa Việt 

Nam qua con đường du lịch" - 

Trường ĐHVHHN tổ chức

11-2018

41 Đỗ Trần Phương K.DL

Phát triển du lịch cộng đồng tại 

làng cổ Đường Lâm - một phương 

thức hữu hiệu để bảo tồn và phát 

huy di sản văn hóa 

Phạm Hải Yến

Hội thảo cấp Trường 'Bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản văn hóa Việt 

Nam qua con đường du lịch" - 

Trường ĐHVHHN tổ chức

11-2018

42 Hồ Thị Thu Hà K.DL

Khai thác di sản nghệ thuật ca trù 

trong hoạt động du lịch tại khu 

phố cổ Hà Nội

Hội thảo cấp Trường 'Bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản văn hóa Việt 

Nam qua con đường du lịch" - 

Trường ĐHVHHN tổ chức

11-2018

43 Ma Thị Quỳnh Hương K.DL
Phát triển sản phẩm du lịch từ các 

giá trị di sản văn hóa Việt Nam 

Hội thảo cấp Trường 'Bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản văn hóa Việt 

Nam qua con đường du lịch" - 

Trường ĐHVHHN tổ chức

11-2018

44 Nguyễn Văn Thắng K.DL

Mối quan hệ giữa văn hóa du lịch 

với bảo tồn, phát huy bản sắc văn 

hóa dân gian

Hội thảo cấp Trường 'Bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản văn hóa Việt 

Nam qua con đường du lịch" - 

Trường ĐHVHHN tổ chức

11-2018

45
Nguyễn Thị 

Minh
Thuý K.DL

Khai thác giá trị văn hóa ẩm thực 

Việt Nam qua các chương trình du 

lịch

Hội thảo cấp Trường 'Bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản văn hóa Việt 

Nam qua con đường du lịch" - 

Trường ĐHVHHN tổ chức

11-2018



STT Họ, tên 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

46
Nguyễn Thị 

Quỳnh
Trang K.DL

Bảo tồn, phát huy giá trị di tích, 

danh thắng ở huyện Ba Vì (tp Hà 

Nội) gắn với phát triển du lịch bền 

vững

Hội thảo cấp Trường 'Bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản văn hóa Việt 

Nam qua con đường du lịch" - 

Trường ĐHVHHN tổ chức

11-2018

47 Lê Việt Hà K.DL

Vai trò của thuyết minh viên trong 

việc phát huy giá trị di sản văn hóa 

ở Việt Nam 

Hội thảo cấp Trường 'Bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản văn hóa Việt 

Nam qua con đường du lịch - 

Trường ĐHVHHN tổ chức

11-2018

48 Lê Thanh Tú K.DL

Tính nhân văn trong đào tạo 

hướng dẫn viên du lịch trước bối 

cảnh toàn cầu hóa

Hội thảo cấp Trường "Giáo dục 

nhân văn trong giáo dục đại học" - 

Đại học Duy Tân tổ chức

2019

49 Lê Thanh Tú K.DL
Du lịch cộng đồng trước thách 

thức của CMCN 4.0 (viết chung)

Hội thảo quốc gia "Bảo tồn, phát 

huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam 

qua con đường du lịch"v- - ĐH 

Khánh Hòa, Hiệp hội đào tạo du 

lịch tổ chức

5/2019

50 Lê Thanh Tú K.DL
Du lịch cộng đồng trước thách 

thức của CMCN 4.0 (viết chung)

Hội thảo quốc gia "Đào tạo nguồn 

nhân lực du lịch trong thời kỳ cách 

mạng công nghiệp - Trường ĐH 

Khánh Hòa

05-2019

51 Nguyễn T. Hải Yến K.DL

Phát triển du lịch cộng đồng tại 

làng cổ Đường Lâm - một phương 

thức hữu hiệu để bảo tồn và phát 

huy di sản văn hóa 

Đỗ Trần Phương

Hội thảo cấp Trường 'Bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản văn hóa Việt 

Nam qua con đường du lịch" - 

Trường ĐHVHHN tổ chức

11-2018

52
Trần Nguyễn 

Việt
Anh K.DL

Địa danh học trong thuyết minh, 

hướng dẫn du lịch tại Việt Nam 

Hội thảo cấp Trường 'Bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản văn hóa Việt 

Nam qua con đường du lịch" - 

Trường ĐHVHHN tổ chức

11-2018

53 Phạm Lê Trung K.DL

Thu hút du lịch qua khai thác các 

di sản văn hóa - kinh nghiệm từ 

một số nước

Hội thảo cấp Trường Bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản văn hóa Việt 

Nam qua con đường du lịch - 

Trường ĐHVHHN tổ chức

11-2019



STT Họ, tên 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

54
Nguyễn Thị 

Thanh
Vân K.VHDTTS

Bảo tồn và phát huy tri thức địa 

phương trong canh tác nương rẫy 

của người Hmong ở cao nguyên 

Đồng Văn (Hà Giang)

Hội thảo cấp Trường "Bảo tồn và 

phát huy giá trị văn hóa trong đồng 

bào dân tộc thiểu sô - Viện 

VHNTQGVN tổ chức

05-2019

55 Vũ Thị Uyên K.VHDTTS

Công tác đào tạo nguồn nhân lực 

cán bộ quản lý văn hóa trong việc 

giữ gìn phong tục tập quán tốt đẹp 

của dân tộc tại Trường Đại học 

Văn hóa Hà Nội hiện nay

Hội  thảo cấp Trường "Bảo tồn và 

phát huy giá trị tốt đẹp trong xây 

dựng nông thôn mới

2018

56 Đặng Hà Chi K.KTCB
Tư bản của Mac và chủ nghĩa tư 

bản hiện nay

hội thảo cấp Trường "Triết học Mác 

và triết học Đức nửa sau thế kỷ XIX 

đến nay ở Việt Nam hiện nay" - 

Trường ĐHKHXHNV tổ chức

06/2018

57 Phạm Lê Trung K.DL

Tư liệu và nhận thức mới về quan 

hệ giao lưu Sa Huỳnh - Đông Sơn 

và khu vực Đông Nam Á 

Trịnh Sinh

Hội thảo cấp Trường "Bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản văn hóa Việt 

Nam qua con đường du lịch

11-2018

58 Nguyễn Anh Cường K.VHDTTS

Cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư đối với công tác quản lý văn 

hóa vùng miền núi và dân tộc 

thiểu số

Hội thảo quốc tế "Cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư với quản trị 

nhà nước" - HV Hành chính quốc 

gia Việt Nam, Trường Chính sách 

công Lý Quang Diệu (Singapore)

2018

59 Ninh Thị Thương K.VHDTTS
Giáo dục đại học trong xu thể CMCN 

4.0

Tọa đàm cấp trường "Cuộc CMCN 4.0 

và những vấn đề đặt ra đối với công tác 

đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, thể 

thao và du lịch

06/2018

60 Ninh Thị Thương K.VHDTTS

Một số trao đổi về đào tạo nguồn 

nhân lực du lịch ở Trường Đại học 

Văn hóa Hà Nội

Hội thảo cấp Trường 'Bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản văn hóa Việt 

Nam qua con đường du lịch - 

Trường ĐHVHHN tổ chức

11-2018



STT Họ, tên 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

61 Đặng Hà Chi K.KTCB
Lạm bàn một cái nhìn Đông Á về 

khoa học và tôn giáo 

Nguyen Quynh 

Huong

Hội thảo quốc tế "Tôn giáo và khoa 

học phương Tây từ cách tiếp cận 

Đông Á" - ĐHKHXHNV tổ chức

12/2018

62 Nguyễn Thị Huệ K.KTCB

Giáo dục đạo đức Phật giáo với 

việc thực hiện công bằng môi 

trường hiện nay 

Hoàng Thúc Lân

Hội thảo quốc tế "Nền tảng giáo 

dục Phật giáo về đạo đức" - Đại lễ 

Phật Đản Vesak Liên Hợp Quốc 

2019

07/1905

63 Trần Thị Mai Thanh K.KTCB
Kết hợp giáo dục giá trị giữa gia 

đình, nhà trường và xã hội 
Lại Vũ Kiều Trang

Hội thảo quốc tế "Giáo dục giá trị 

trong nhà trường - Viện NCGD và 

Giao lưu quốc tế (Đại học Huế) và 

Trường CBQLGD tp. Hồ Chính 

Minh tổ chức

2019

64 Trần Thị Mai Thanh K.KTCB

Giáo dục các giá trị văn hóa truyền 

thống thông qua giáo dục di sản 

văn hóa dân tộc cho học sinh phổ 

thông

Nguyễn T.Kim Loan

Hội thảo quốc tế "Giáo dục giá trị 

trong nhà trường - Viện NCGD và 

Giao lưu quốc tế (Đại học Huế) và 

Trường CBQLGD tp. Hồ Chính 

Minh tổ chức

2019

65 Lại Vũ Kiều Trang K.KTCB
Kết hợp giáo dục giá trị giữa gia 

đình, nhà trường và xã hội 
Trần Thị Mai Thanh

Hội thảo quốc tế "Giáo dục giá trị 

trong nhà trường - Viện NCGD và 

Giao lưu quốc tế (Đại học Huế) và 

Trường CBQLGD tp. Hồ Chính 

Minh tổ chức

2019

66 Phạm Lê Trung K.DL

Tư liệu và nhận thức mới về quan 

hệ giao lưu Sa Huỳnh - Đông Sơn 

và khu vực Đông Nam Á 

hội thảo quốc tế "Giá trị di sản công 

viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh
06-2019

67 Nguyễn Ngọc Linh K.DL

Vai trò của các bên liên quan trong 

du lịch cộng đồng và bài học từ 

Campuchia

Hội thảo quốc tế "Du lịch cộng 

đồng và phát triển bền vững trong 

bối cảnh toàn cầu hóa" - ĐH Văn 

Lang tổ chức

2019



STT Họ, tên 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

68 Nguyễn Ngọc Linh K.DL

Thực trạng và một số kiến nghị 

trong đào tạo để phát triển nguồn 

nhân lực trong bối cảnh phát triển 

du lịch bền vững 

Vũ Trung Hiếu

Hội thảo cấp Bộ Đổi mới căn bản 

và toàn diện hoạt động đào tạo 

trong các trường đại học, cao đẳng - 

Hiệp hội các trường Đại học cao 

đẳng Việt Nam 

69 Lê Thị Cẩm Bình K.KTCB

A new ensemble approach for 

hyper - spectral image 

segmentation

Pham Van Nha,

Ngo Thanh Long

Pham The Long

Hội thảo quốc tế  "Proceedings of 

2018 5th Nafosted conference on 

Information and Computer science - 

Science and Technics publishing 

house

11/2018

70 Trần Thị Diên K.LuẬT

Tác động của cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư với quản lý 

nhà nước về văn hóa

Hội thảo quốc tế Cuộc cách mạng 

Công nghiệp lần thứ tư với quản trị 

nhà nước - NXB CTQGST 

2018

71 Nguyễn Khánh Ngọc K.QLVHNT
Sân khấu thực cảnh với việc xây 

dựng sản phẩm du lịch
Phạm Thị Thanh Hà

Hội thảo cấp Trường "Bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản văn hóa Việt 

Nam qua con đường du lịch

11/2018

72 Phạm Thị Thanh Hà K.QLVHNT
Sân khấu thực cảnh với việc xây 

dựng sản phẩm du lịch

Nguyễn Khánh 

Ngọc

Hội thảo cấp Trường "Bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản văn hóa Việt 

Nam qua con đường du lịch

11/2018

73 Hoàng Hòa Bình K.QLVHNT

Đổi mới đào tạo thông qua công 

tác nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực trong thời kỳ phát triển 

cách mạng công nghiệp 4.0

Hội thảo cấp Trường "Ứng dụng 

khoa học công nghệ vào giảng dạy 

và nghiên cứu trong giai đoạn 

CMCN 4.0" - Trường ĐHVHHN tổ 

chức

06-2018

74
Nghiêm Thị 

Thanh
Nhã K.QLVHNT

Du lịch giáo dục - một phương 

thức bảo tồn và phát huy giá trị 

các bảo vật quốc gia

Hội thảo cấp trường "Bảo tồn, phát 

huy giá trị Di sản văn hóa Việt Nam 

qua con đường du ịch" - Trường 

ĐHVHHN

11/2018

75 Nguyễn Văn Thiên K.TTTV
Thư viện số: những vấn đề căn 

bản

Tọa đàm của Văn phòng Chính phủ 

"GÓp ý Hoàn thiện dự án luật thư 

viện

02/2019



STT Họ, tên 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

76 Nguyễn Văn Thiên K.TTTV

Sự phát triển thư viện điện tử tại 

Việt Nam và luận giải về những 

tồn tại

Hội thảo cấp Bộ Phát triển thư viện 

điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu 

Cách mạng công nghiệp 4.0

11-2018

77
Phạm Thị 

Phương
Liên K.TTTV

Giải pháp phát huy vai trò của thư 

viện trong xây dựng xã hội học tập

Hội thảo cấp Bộ Phát triển và đổi 

mới hoạt động thư viện trong thời 

kỳ mới

2018

78
Phạm Thị 

Phương
Liên K.TTTV

Những yếu tố ảnh hưởng tói văn 

hóa đọc trong kỷ nguyên số

hội thảo cấp Bộ "Văn hóa đọc trong 

kỷ nguyên số  - thực trạng và giải 

pháp"

2018

79
Nguyễn Thị 

Ngọc
Mai K.TTTV

Cần có những quy định cụ thể hơn 

về trách nhiệm của các bộ, ngành 

và ủy ban nhân dân các cấp trong 

dự thảo luật thư viện để đảm bảo 

sự phát triển của thư viện Việt 

Nam trong thời kỳ mới

Hội thảo cấp Bộ "Phát triển và đổi 

mới hoạt động thư viện trong thời 

kỳ mới"

2018

80 Nguyễn Ngọc Nam K.TTTV

Mục lục liên hợp, một giải pháp 

quan trọng tích hợp nguồn tin và 

thúc đẩy sự chia sẻ thông tin và tài 

liệu giữa các thư viện trong cách 

mạng công nghiệp lần thứ 4

Hội thảo cấp Bộ "Phát triển thư 

viện điện tử ở Việt Nam đáp ứng 

yêu cầu cách mạng công nghiệp 

4.0"

11/2018

81 Đặng  Hoài Thu K.VHH

Trần Hưng Đạo và chiến thắng 

Bạch Đằng: Từ anh hùng lịch sử 

đến biểu tượng trong tâm thức dân 

gian (viết chung Nguyễn Tiến 

Dũng)

Nguyễn Tiến Dũng

Hội thảo quốc tế "Bạch Đằng và 

nhà Trần trong bối cảnh thế giới thế 

kỷ XIII" - ĐHQGHN và Sở Văn 

hóa và Thể thao, UBND tỉnh Quảng 

Ninh tổ chức

12/2018

82 Nguyễn Tiến Dũng K.VHH

Trần Hưng Đạo và chiến thắng 

Bạch Đằng: Từ anh hùng lịch sử 

đến biểu tượng trong tâm thức dân 

gian 

Đặng Hoài Thu

Hội thảo quốc tế "Bạch Đằng và 

nhà Trần trong bối cảnh thế giới thế 

kỷ XIII" - ĐHQGHN và Sở Văn 

hóa và Thể thao, UBND tỉnh Quảng 

Ninh tổ chức

12/2018



STT Họ, tên 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

83 Lê Thị Cúc K.VHH
Buddhist mucsic in the funeral of 

the Vietnamese (tổ chức ở Nga)
Hội thảo Quốc tế tổ chức ở Nga 2019

84 Lê Thị Cúc K.VHH

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản 

văn hóa thế giới thành nhà Hồ với 

phát triển du lịch ở Thanh Hóa

Hội thảo cấp Trường Bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản văn hóa Việt 

Nam qua con đường du lịch - 

Trường ĐHVHHN tổ chức

11/2018

85 Nguyễn Thành Nam K.VHH

Xứ Lạng từ tên gọi trong tiềm thức 

dân gian đến một tiểu vùng văn 

hóa biên giới giàu bản sắc

HT cấp trường " Nghiên cứu, bảo 

tồn và phát huy đặc trưng văn hóa 

xứ lạng

11/2018

86
Nguyễn Thị 

Thanh
Mai K.VHH

Văn hóa ứng xử trong du lịch tâm 

linh ở Việt Nam 

Hội thảo cấp Viện Thực trạng và 

giải pháp văn hóa ứng xử trong hoạt 

động du lịch

2018

87
Nguyễn Thị 

Thanh
Mai K.VHH

Nhận thức, thái độ của giới trẻ đối 

với tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ 

(nghiên cứu qua khảo sát sinh viên 

trường ĐHVHHN) - viết chung 

Cao Thảo Hương

Cao Thảo Hương

Hội thảo cấp Trường "THực hành 

tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của 

người Việt: hai năm nhìn lại từ 

phương diện nhận thức xã hội

1/2019

88 Cao Thảo Hương K.VHH

Nhận thức, thái độ của giới trẻ đối 

với tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ 

(nghiên cứu qua khảo sát sinh viên 

trường ĐHVHHN) 

Nguyễn Thị Thanh 

Mai

Hội thảo cấp Trường "THực hành 

tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của 

người Việt: hai năm nhìn lại từ 

phương diện nhận thức xã hội

1/2019

89 Trương Thúy Mai K.VHH Festival Huế với phát triển du lịch

Hội thảo cấp Trường Bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản văn hóa Việt 

Nam qua con đường du lịch - 

Trường ĐHVHHN tổ chức

11-2018

90 Ngô Bích Thu K.VVBC

Một số ý kiến trao đổi về tiêu chí 

đánh giá năng lực tiếng Việt và 

phương pháp

Hội thảo quốc tế "nghiên cứu và 

giảng dạy tiếng Việt và Việt Nam 

học trong trường đại học lần thứ II - 

Trường ĐHKHXHNV tổ chức

11-2018



STT Họ, tên 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

91 Đỗ Thị Quyên K.XBPH
Vấn đề thương hiệu trong phát 

triển du lịch hiện nay

Hội thảo cấp Trường "Bảo tồn và 

phát huy giá trị văn hóa Việt Nam 

qua con đường du lịch" - Trường 

ĐHVHHN tổ chức

11/2018

92 Đỗ Thị Quyên K.XBPH

Đổi mới công tác đào tạo cán bộ 

xuất bản, phát hành trong thời đại 

cách mạng công nghệ 4.0

Hội thảo cấp Bộ "Xây dựng chiến 

lược sách quốc gia" - NXB chính trị 

quốc gia

06/2019

93 Đỗ Thị Quyên K.XBPH

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn 

của hoạt động xuất bản ở Việt 

Nam hiện nay

Hội thảo cấp Bộ " Vai trò của báo 

chỉ, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng  

- văn hóa ở Việt Nam hiện nay" - 

NXB chính trị QG

06/2019

94 Trần Phương Ngọc K.XBPH

Giảng dạy thương mại điện tử cho 

sinh viên ngành xuất bản - phát 

hành

Hội thảo cấp Bộ " Nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ biên tập, xuất 

bản trong bối cảnh cách mạng công 

nghiệp 4.0 - HVBCTT và NXB 

chính trị QG sự thật tổ chức

2018

95 Nguyễn Phương Hoa K.XBPH

Nghiên cứu  các tiêu chí xác định 

giá trị chuyển giao kiến thức từ 

phía các trường đại học, viện 

nghiên cứu công (viết chung)

Đinh Mai Hương

Hội thảo quốc gia "Những vấn đề lý 

luận và thực tiễn về xác định giá trị 

giao dịch công nghệ trên thị trường 

khoa học và công nghệ - Trường 

ĐHKTQD

06/2018

96 Đặng Thị Bích Phượng K.XBPH
Giáo dục và đào tạo trước bối 

cảnh CMCN lần thứ tư

Hội thảo cấp Bộ "Nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ biên tập, xuất 

bản trong bối cảnh cách mạng công 

nghiệp 4.0" - Học viện báo chí và 

tuyên truyền, NXB chính trị quốc 

gia sự thật tổ chức

2018



STT Họ, tên 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

97 Nguyễn Thuý Linh K.XBPH
CMCN 4.0 và những vấn đề đặt ra 

cho sinh viên ngành xuất bản

Hội thảo cấp Bộ "Nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ biên tập, xuất 

bản trong bối cảnh cách mạng công 

nghiệp 4.0" - Học viện báo chí và 

tuyên truyền, NXB chính trị quốc 

gia sự thật tổ chức

2018

98
Nguyễn Thị 

Ngọc
Lâm K.XBPH

Công tác đào tạo cán bộ ngành 

biên tập - xuất bản trong bối cảnh 

cách mạng công nghiệp 4.0

Hội thảo cấp Bộ "Nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ biên tập, xuất 

bản trong bối cảnh cách mạng công 

nghiệp 4.0" - Học viện báo chí và 

tuyên truyền, NXB chính trị quốc 

gia sự thật tổ chức

2018

99
Nguyễn Thị 

Ngọc
Lâm K.XBPH

Truyền thông chính sách phát triển 

văn óa ở Việt Nam trong bối cảnh 

hội nhập quốc tế và CMCN 4.0 

(viết chung)

Nguyễn Thị Hồng

Hội thảo quốc gia "Quản lý truyền 

thông trong bối cảnh cách mạng 

công nghiệp lần thứ 4 thực trạng và 

những vấn đề đặt ra" - HVBCTT và 

Cục phát thanh truyền hình và 

thông tin điện tử tổ chức

06/2018

100
Vũ Thị Minh 

Phượng
VVH

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo 

dục thường xuyên với vấn đề xây 

dựng nền giáo dục mở ở Việt Nam 

hiện nay

Hội thảo cấp Trường "Hệ thống 

giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ 

giáo dục và hội nhập quốc tế"

Năm 2018

101 Vũ Thị Minh  Phượng VVH

Quan điểm phát triển văn hóa của 

Đảng từ Đề cương văn văn hóa 

Việt Nam đến Nghị quyết Trung 

ương 5 khóa VIII

Hội thảo cấp Trường "Ý nghĩa và 

giá trị trường tồn của Đề cương văn 

hóa Việt Nam 1943" - ĐHVHHN tổ 

chức

Năm 2018

102 Nguyễn Anh Tuấn VVH

Từ đề cương văn hóa 1943 – suy 

nghĩ về định hướng phát triển con 

người Việt Nam theo tinh thần 

nghị quyết hội nghị Trung ương 9 

khóa XI trong bối cảnh hiện nay

Hội thảo cấp Trường "Ý nghĩa và 

giá trị trường tồn của Đề cương văn 

hóa Việt Nam 1943" - ĐHVHHN tổ 

chức

Năm 2018



STT Họ, tên 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

103 Nguyễn Anh Tuấn VVH

Từ đề cương văn hóa Việt Nam 

1943- Nhìn nhận về vai trò của 

cán bộ văn hóa trong bối cảnh hội 

nhập và toàn cầu hóa

Hội thảo cáp Trường " Ý nghĩa và 

giá trị trường tồn của đề cương văn 

hóa Việt Nam 1943"

Năm 2018

104 Nguyễn Thị Bảy VVH

Mấy đặc điểm cơ bản về tôn giáo 

tín ngưỡng của người Việt(Kinh) 

ở miền Tây Nam Bộ

Hội thảo cấp Trường "Văn hóa ứng 

xử trong gia đình Việt dưới tác 

động của kinh tế thị trường

Năm 2018

105
Nguyễn Thị 

Phương
Lan VVH

Đào tạo nguồn nhân lực du lịch 

gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi 

trường trong phát triển du lịch bền 

vững

HT quốc gia: Giáo dục bảo vệ môi 

trường cho sinh viên các trường du 

lịch

Năm 2018

106 Vũ Thị Minh Phượng VVH
Về vấn đề môi trường trong phát 

triển du lịch ở Tây Nguyên

Phát triển du lịch gắn với bảo vệ 

môi trường khu vực Tây Nguyên
Năm 2018

107 Vũ Thị Minh Phượng VVH
Hoạt động du lịch và vấn đề môi 

trường ở Tây Nguyên hiện nay.

HT cấp trường : Bảo tồn, phát huy 

giá trị Di sản văn hóa Việt Nam qua 

con đường du lịch 

11-2018

108
Nguyễn Thị 

Loan 
Anh VVH

Hoạt động du lịch và vấn đề môi 

trường ở Tây Nguyên hiện nay.

HT cấp trường : Bảo tồn, phát huy 

giá trị Di sản văn hóa Việt Nam qua 

con đường du lịch 

11-2018

109 Trần Thị Tuyết  Mai VVH

 Bảo tồn văn hóa bản địa của 

người Tây Nguyên để phát triển du 

lịch. 

Nguyễn Thị Phương 

Lan

HT cấp trường : Bảo tồn, phát huy 

giá trị Di sản văn hóa Việt Nam qua 

con đường du lịch 

11-2018

110 Trần Thị Tuyết  Mai VVH
 Đào tạo nguồn nhân lực du lịch - 

Cơ hội và thách thức

HT quốc gia: Giáo dục bảo vệ môi 

trường cho sinh viên các trường du 

lịch

08-2018

111 Trần Thị Tuyết  Mai VVH

Nghiên cứu khoa học gắn với 

giảng dạy, đào tạo tham chiếu thực 

tiễn từ Trường Đại học Văn hóa 

Hà Nội 

Hội thảo cấp Bộ:  Giải pháp nâng 

cao hiệu quả hoạt động Khoa học 

và Công nghệ đến năm 2021

10-2018

112 Trần Thị Tuyết  Mai VVH

Công tác tuyên truyền cổ động 

trực quan - Thực trạng và giải 

pháp. 

Hội thảo cấp Bộ:  Nâng cao hiệu 

quả công tác tuyên truyền cổ động 

trực quan tại cơ sở

05-2019



STT Họ, tên 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

113 Lê Hồng Thanh VVH

The issue of the exploitation of 

spiritual heritage in tourism and 

the effects of tourism on the 

spiritual heritage in Vietnam 

nowadays

HT quốc tế: Khoa học, Văn hóa, 

Nghệ thuật: Những vấn đề lý thuyết 

và thực hành (Nxb Viện Văn hóa và 

Nghệ thuật - Đại học BELGOROD,

2018

114
Nguyễn Thị 

Loan 
Anh VVH

 Culture characteristics of the 

H’mong ethnic people 

northwestern area of Vietnam. 

HT quốc tế: Khoa học, Văn hóa, 

Nghệ thuật: Những vấn đề lý thuyết 

và thực hành (Nxb Viện Văn hóa và 

Nghệ thuật - Đại học BELGOROD,

2018

115
Nguyễn Anh 

Tuấn (B)
VVH

 Developing Community – based 

tourism on CoTo Island, Quang 

Ninh province, Vietnam. 

HT quốc tế: Khoa học, Văn hóa, 

Nghệ thuật: Những vấn đề lý thuyết 

và thực hành (Nxb Viện Văn hóa và 

Nghệ thuật - Đại học BELGOROD,

2018

116 Vũ Thị Minh Phượng VVH

 Educating children's personality 

through family entertainment 

activities. 

HT quốc tế: Khoa học, Văn hóa, 

Nghệ thuật: Những vấn đề lý thuyết 

và thực hành (Nxb Viện Văn hóa và 

Nghệ thuật - Đại học 

BELGOROD,công nghiệp hóa – 

Hiện đại hóa

2018

117
Nguyễn Thị 

Phương
 Lan VVH

 Khai thác sản phẩm du lịch tâm 

linh gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu 

trong phát triển kinh tế du lịch ở 

Việt Nam. 

HT quốc tế: Khoa học, Văn hóa, 

Nghệ thuật: Những vấn đề lý thuyết 

và thực hành (Nxb Viện Văn hóa và 

Nghệ thuật - Đại học 

BELGOROD,công nghiệp hóa – 

Hiện đại hóa

2018



STT Họ, tên 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

118 Vũ Thị Hiên VVH

 Phenomenon of single 

motherhood in the modern society 

of Vietnam (research in the 

internal Hanoi area) (Hiện tượng 

làm mẹ đơn thân trong xã hội Việt 

Nam hiện đại (Qua nghiên cứu 

khu vực nội thành Hà Nội). 

HT quốc tế: Khoa học, Văn hóa, 

Nghệ thuật: Những vấn đề lý thuyết 

và thực hành (Nxb Viện Văn hóa và 

Nghệ thuật - Đại học 

BELGOROD,công nghiệp hóa – 

Hiện đại hóa

2018

119 Nguyễn Anh Tuấn (A) VVH
Quan họ truyền thống trong bối 

cảnh văn hóa đương đại. 

HT quốc tế: Khoa học, Văn hóa, 

Nghệ thuật: Những vấn đề lý thuyết 

và thực hành (Nxb Viện Văn hóa và 

Nghệ thuật - Đại học 

BELGOROD,công nghiệp hóa – 

Hiện đại hóa

2018

120 Vũ Văn  Đạt VVH

 The process of adaptation of 

catholicism to indigenous cultures 

in southeast Asia (the case of 

catholicism in philippines and 

Vietnam). 

HT quốc tế: Khoa học, Văn hóa, 

Nghệ thuật: Những vấn đề lý thuyết 

và thực hành (Nxb Viện Văn hóa và 

Nghệ thuật - Đại học 

BELGOROD,công nghiệp hóa – 

Hiện đại hóa

2018

HIỆU TRƯỞNG

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2019

     (Đã ký)

  Phạm Thị Thu Hương
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