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THÔNG BÁO 
Về việc tham gia tọa đàm chuyên đề trực tuyến dành cho giảng viên, sinh viên,  

học viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc 

Thực hiện Kế hoạch năm học 2021-2022, nằm trong chuỗi các sự kiện của Hội thảo 

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

(UNC2022), Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tổ chức Tọa đàm chuyên đề trực tuyến 

với chủ đề “Sự va chạm và dung hòa giữa văn hóa bản địa Việt Nam và văn hóa Trung 

Quốc”, cụ thể như sau: 

- Thời gian: 9:00 – 11:30 thứ Ba, ngày 30 tháng 11 năm 2021. 

- Hình thức: trực tuyến qua Zoom Webinar (ID và mật khẩu sẽ được gửi tới giảng viên 

và sinh viên) 

- Nội dung:  

• Tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam, đặc biệt là quá trình va chạm và dung hòa giữa 

văn hóa bản địa Việt Nam và văn hóa Trung Quốc qua một số thời kỳ lịch sử tiêu biểu. 

• Có cơ hội trao đổi, tương tác với các chuyên gia, học giả của Việt Nam và Đại học 

Ngoại ngữ Văn Tảo trong phiên Thảo luận Bàn tròn của sự kiện. 

- Đối tượng tham gia: 

• Toàn thể cán bộ, giảng viên đang công tác tại Khoa NN&VH Trung Quốc; 

• Toàn thể sinh viên đại học chính quy, sinh viên chương trình đào tạo thứ 2, học viên 

cao học, nghiên cứu sinh đang theo học các ngành tại Khoa NN&VH Trung Quốc; 

Đề nghị Ban chủ nhiệm khoa thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, học 

viên trong khoa biết thông tin và thực hiện. Các lớp học phần có lịch giảng dạy và học tập vào 

sáng thứ Ba (30/11/2021) sẽ nghỉ học, lịch dạy bù sẽ do giảng viên, sinh viên và học viên chủ 

động sắp xếp. 

Trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Khoa NN&VH Trung Quốc (để thực hiện); 

- Lưu: HCTH, ĐT, Tr02. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hà Lê Kim Anh 
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