
 

 
DANH SÁCH HỘI THẢO/TỌA ĐÀM KHOA HỌC 

(2016-2019) 

 

STT Loại 

hình 

Chủ đề Đơn vị đồng tổ chức/Diễn giả Thời gian Đại biểu 

tham dự 

Tiểu ban 

1 

Hội thảo 

khoa 

học 

quốc tế 

Các nguồn tài liệu lưu 

trữ về Việt Nam – Giá 

trị và khả năng tiếp cận 

Trường ĐH. Aix-Marseille 

2016 

Khoảng 130 

đại biểu, trong 

đó gồm 25 đại 

biểu nước 

ngoài (Mỹ, 

Pháp, Đức, 

Trung Quốc, 

Ba Lan…) 

-Tb1: Nguồn TLLT về chính trị - 

lịch sử VN thời cận, hiện đại 

-Tb2: Nguồn tư liệu về kinh tế -xã 

hội VN thời cận, hiện đại 

2 

Hồi ức, ký ức, tài liệu 

lưu trữ về Việt Nam – 

Giá trị nhân văn nhìn từ 

nhiều phía 

Trường ĐH. Aix-Marseille, 

Pháp và Trường ĐH. Công 

nghệ Texas, Hoa Kỳ 

2019 

Khoảng 100 

đại biểu, trong 

đó gồm 12 đại 

biểu nước 

ngoài (Pháp, 

Đức, Nga…) 

-Tb1: Gía trị nhân văn từ hồi ức, 

ký ức và TLLT về chiến tranh và 

hòa bình ở VN 

-Tb2: Gía trị nhân văn từ hồi ức, 

ký ức, TLLT về kinh tế và xã hội 

VN 

-Tb3: Gía trị nhân văn từ hồi ức, 

ký ức, TLLT về văn hóa, giáo dục, 

khoa học, lịch sử VN 

http://ussh.edu.vn/


3 
Hội thảo 

khoa 

học 

trong  

nước 

Quản lý và sử dụng tài 

liệu chuyên môn, kỹ 

thuật, đặc thù 

Trường ĐH. Khoa học Xã hội 

và Nhân văn – ĐHQGHCM 2015 

  

4 

Định hướng  phát triển 

ngành Lưu trữ học ở 

Việt Nam trong bối 

cảnh hội nhập khu vực 

và quốc tế 

Trường ĐH. Khoa học Xã hội 

và Nhân văn – ĐHQGHCM 

2017 

  

5 

Tọa 

đàm 

khoa 

học 

Xây dựng chuẩn mực 

Xây dựng chuẩn mực 

trong giao tiếp hành 

chính của cán bộ công 

chức 

Khoa Lưu trữ và QTVP – 

Trường ĐH. KHXH&NV 

2016 

  

6 
Exchange seminar in 

archival field 

Trường ĐH. Gakushuin – Nhật 

Bản 
2018 

  

 

7 

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả dạy và học trực 

tuyến trong thời đại 

Cách mạng công nghiệp 

4.0 

Học viện Tài năng quốc tế Việt 

Nam 

2019 

  

8 

 

 

 

 

 

 

Nói 

chuyện 

Giới thiệu nguồn tư 

liệu, tài liệu lưu trữ tại 

Trung tâm Lưu trữ và 

tư liệu Việt Nam tại 

Hoa Kỳ 

TS. Stephen Maxner – Trung 

tâm lưu trữ và tư liệu Việt Nam 

tại Hoa Kỳ 2018 

  

9 

“Hoạt động lưu trữ cá 

nhân đối với tài liệu 

nghe – nhìn” 

 

Mr. Ted Engelmann (Hoa Kỳ) 

2019 

  



10 

chuyên 

đề 

Kinh nghiệm quản lý tài 

liệu điện tử và xây dựng 

Chính phủ điện tử tại 

Nga và Thụy Điển 

GS.TS. Larin Mikhail 

Vasilevich – Trường ĐH. Nhân 

văn Quốc gia Nga 

Anna Anastasia Pettersson () 

2019 

  

11 

Tài liệu lưu trữ của viện 

Viễn Đông Bác Cổ 

(EFFEO) ở Paris, Pháp 

NCS. Jade Thau - Trường ĐH. 

Aix-Marseille 2019 

  

12 

Lưu trữ công và tư ở 

Pháp 

PGS.TS. Nguyễn Phương 

Ngọc Jade – Viện Nghiên cứu 

Châu Á – Trường ĐH. Aix-

Marseille 

2019 

  

 

  
 

 


