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CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO NGÔN NGỮ HỌC TOÀN QUỐC 2010
ngày 17/4/2010
điểm: Hội trường tầng 8 nhà E, Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội

Thời gian: Từ 7:30
Địa

(336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội)

7:30 – 8:30

Đón tiếp các đại biểu và báo cáo viên

8:30 – 9:00

Khai mạc Hội thảo

9:00 -10:00

Họp phiên toàn thể

10:00 -10:20

Giải lao, trà nước

10:20 -11:30
danh sách báo cáo

Họp các tiểu ban

-

Sảnh tầng 5 và tầ
(Xem

Tiểu ban A - Ngôn ngữ học và Việt ngữ học

P.506 n

Tiểu ban B - Bản ngữ và Ngoại ngữ

P.701 n

Tiểu ban C - Hà Nội học và Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số

P.402 n

Tiểu ban D - Ngôn ngữ và Văn hoá

P.403 n

Tiểu ban E - Ngôn ngữ với Văn chương

P.404 n
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11:30 -13:30

Nghỉ, ăn trưa

13:30 -15:00

Các tiểu ban tiếp tục làm việc

15:00 -15:15

Giải lao, trà nước

15:15 -16:30

Các tiểu ban tiếp tục làm việc

16:30 -17:00

Họp chung tổng kết, bế mạc

Sảnh tầng 5 vàTần

Sảnh tầng 5 &Sản
tần

Hội trường tầng 8

(*) Lưu ý: 1.
Từ 14 giờ ngày 16/4/2010, Ban Tổ chức đón tiếp các đại biểu và các báo cáo viên ở xa tại Văn
phòng Khoa Ngôn ngữ học (Phòng 302 và 303 nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân , Hà Nội).
2. Quí vị nào ở xa có nhu cầu thuê chỗ ở gần địa điểm tổ chức Hội thảo có thể liên hệ với TS.
Nguyễn Văn Chính ( Email: nvchinh60@gmail.com ; ĐT: 091.559.1331) để nhờ tư vấn, giúp đỡ.
3. Danh sách báo cáo trình bày ở các tiểu ban xếp theo thứ tự A,B,C tên của tác giả. Báo
cáo viên nào không có nhu cầu trình bày , đề nghị thông báo trước với các Trưởng tiểu ban.

4. Ban tổ chức có bố trí máy tính, máy chiếu và trợ lí kĩ thuật phục vụ ở các tiểu ban. Các
báo cáo viên có nhu cầu trình chiếu powerpoint đề nghị chuẩn bị sẵn USB có file kèm, không
dung máy tính riêng của mình.
BAN TỔ CHỨC
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