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THÔNG BÁO SỐ 1 

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ: "VĂN HÓA VÀ NGÔN NGỮ CÁC DÂN 

TỘC TRONG SỰ GIAO THOA GIỮA CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á” 

  

  Kính gửi: .......................................................................................................... 

                           .......................................................................................................... 

 Trong kho tàng văn hóa và ngôn ngữ của các nước Đông Nam Á có rất nhiều yếu 

tố đặc sắc, riêng biệt tiêu biểu cho mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, song cũng có không ít 

yếu tố chung, làm nên cái “khung” Đông Nam Á. Để làm rõ hơn sự giao thoa văn hóa 

và ngôn ngữ giữa các dân tộc trong khối Đông Nam Á và nghiên cứu những nét văn 

hoá chung, thống nhất của cả khu vực, trường Đại học Tân Trào phối hợp với Trường 

Đại học Sakon Nakhon Rajabhat, Thái Lan và trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ 

chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Văn hóa và ngôn ngữ các dân tộc 

trong sự giao thoa giữa các quốc gia Đông Nam Á”. 

1. Mục tiêu hội thảo: Nghiên cứu nét đặc sắc của văn hóa và ngôn ngữ các dân tộc 

thuộc các nước trong khu vực Đông Nam Á và tạo môi trường trao đổi học thuật giữa 

các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và giảng viên giảng dạy các chuyên ngành văn 

hóa và ngôn ngữ. 

2. Các chủ đề chính của hội thảo 

- Những đặc sắc về văn hóa và ngôn ngữ của các quốc gia Đông Nam Á; 

- Những nét văn hóa chung của các quốc gia khu vực Đông Nam Á như Phật 

giáo, Nho giáo…; 

- Sự liên hệ ngôn ngữ giữa các quốc gia, dân tộc trong khu vực Đông Nam Á: 

Tày-Thái, Việt Nam - Lào - Thái Lan…; 

- Một số vấn đề ngôn ngữ, văn hóa các dân thiểu số khu vực Đông Nam Á: văn 

tự (Nôm-Tày), ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp…; 

- Các nội dung nghiên cứu văn hóa, ngôn ngữ khác có liên quan. 

3. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo 

- Thời gian: Dự kiến ngày 09/9/2016. 

-  Địa điểm: Trường Đại học Tân Trào, Yên Sơn, Tuyên Quang. 

4. Đối tượng tham gia 

Các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng viên, và những 

người quan tâm tới chủ đề của hội thảo trong nước và quốc tế. 



5. Thể lệ gửi bài tham gia hội thảo 

- Bài viết trên giấy khổ A4, dài không quá 3000 từ và theo định dạng: font 

Unicode (Times New Roman); cỡ chữ 13; line spacing 1.3; left: 3.5cm; right: 2cm; 

top: 2cm; bottom: 2cm. 

- Phần đầu trang: Tiêu đề của báo cáo bằng chữ in hoa Times New Roman đậm 

cỡ 14; dưới tiêu đề phía phải ghi rõ họ tên, chức vụ, học hàm, học vị, địa chỉ cơ quan, 

điện thoại và email của tác giả để tiện liên hệ. 

- Báo cáo tóm tắt không quá 200 kí tự (bao gồm cả dấu cách). Các bài viết bằng 

tiếng Việt cần có tiêu đề, tóm tắt và từ khóa bằng tiếng Anh. 

- Thời hạn gửi bài: Báo cáo tóm tắt gửi trước ngày 30/5/2016. Toàn văn báo cáo 

trước ngày 15/7/2015. 

Phản biện và đăng kỷ yếu hội thảo 

Các báo cáo sẽ được phản biện bởi các chuyên gia, nếu đạt yêu cầu sẽ được 

đăng toàn văn trong Kỷ yếu của hội thảo và xuất bản có mã số quốc tế. 

6. Kinh phí hội thảo 

- Các đại biểu không phải nộp lệ phí tham dự hội thảo, các diễn giả chính sẽ 

được chi trả theo chế độ hiện  hành. 

- Kinh phí đi lại và ăn ở của đại biểu trong nước do cơ quan cử đi đài thọ hoặc tự 

túc. 

- Đơn vị phối hợp và Đại biểu nước ngoài sẽ được đưa đón tại sân bay và chi trả 

toàn bộ kinh phí ăn, nghỉ trong thời gian diễn ra hội thảo.  

7. Liên hệ 

Mọi thông tin trao đổi, thủ tục đăng ký, các báo cáo tóm tắt, và báo cáo toàn 

văn của các đại biểu tham gia hội thảo xin được gửi đến các địa chỉ sau: 

 Trường Đại học Tân Trào 

Địa chỉ: xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; 

- Bà Đỗ Hải Yến; Mobi: 0978457229; Email: dohaiyentq@gmail.com 

- Bà Phùng Mỹ Hường; mobi: 0915161957; Email: myhuong3009@gmail.com 

 Trường Đại học văn hóa Hà Nội 

- Bà Phan Việt Hà; Tel.: 0438511971;  Email: quanlykhoahoc@huc.edu.vn 

- Ông Phùng Quốc Hiếu; mobi: 0906240676;  Email: hieupq@huc.edu.vn 

 Trường Đại học Sakon Nakhon Rajabhat, Thái Lan 

- Ms. Napalai  Tasarod; Tel.: (66)8 1060 3218 ; Email: ajarnjib@hotmail.com 

- Mr. Sarawut Panyasan; Tel: (66)8 4788 2894;Email: masatothai@hotmail.com 
 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

   

PGS.TS. Nguyễn Bá Đức 
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