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Mang tên nhà tư tưởng bách khoa vĩ đại người Pháp Denis 
Diderot, chuỗi Hội thảo Khoa học Liên ngành DAAS (Diderot 
Advanced Academic Seminars) do Viện Quốc tế Pháp ngữ - 
Đại học Quốc gia Hà Nội khởi xướng và tổ chức thường niên 
hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng trao đổi học thuật 
quốc tế, chất lượng cao giữa các nhà nghiên cứu, nhà khoa 
học và doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

DAAS là một diễn đàn học thuật quốc tế, chất lượng cao, 
đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, trao đổi và chuyển giao 
khoa học công nghệ của các nhà nghiên cứu, giảng viên, 
nghiên cứu sinh, sinh viên, các doanh nghiệp trong và ngoài 
Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Bắt đầu từ năm 2016, tính đến nay, DAAS đã diễn ra với 30 
Hội thảo, 08 cuộc thi, quy tụ hơn 3.632 chuyên gia, nhà khoa 
học, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

DAAS LÀ GÌ?



Kinh tế số là một khái niệm mới trên thế giới từ cuối thế 
kỷ XX, và chỉ xuất hiện ở Việt Nam trong những năm gần đây. 
Kinh tế số bao gồm tất cả các lĩnh vực và nền kinh tế (công 
nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; sản xuất, phân phối, lưu thông 
hàng hóa, giao thông vận tải, logistic, tài chính ngân hàng,…) 
mà công nghệ số được áp dụng. Nền kinh tế số ngày càng 
bao phủ trong tất cả các khía cạnh kinh tế - xã hội. Xu hướng 
số hóa, chuyển đổi và ứng dụng công nghệ số ở Việt Nam 
đang diễn ra nhanh chóng và rộng khắp trên nhiều lĩnh vực, 
từ thương mại đến giao thông, ngân hàng, y tế, giáo dục, du 
lịch, giải trí... và đã có những đóng góp quan trọng thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế  của mỗi quốc gia.

Việc đánh giá hiệu quả của kinh tế số, xác định điểm 
mạnh, điểm yếu, hạn chế, khó khăn, cơ hội và thách thức 
giúp đề xuất các chính sách phù hợp nhằm phát triển kinh 
tế số nhanh, mạnh và hiệu quả sẽ góp phần thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế bền vững, đáp ứng quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nhanh nền kinh tế - 
xã hội thông minh.

Hội thảo quốc tế Kinh tế số: định vị, nhận diện các 
tiềm năng và thách thức hướng đến:

Làm rõ khái niệm kinh tế số;
Đánh giá hiệu quả, định vị của kinh tế số cũng như vai 
trò của hợp tác phát triển kinh tế số đối với sự tăng 
trưởng của một quốc gia; 
Xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức 
trong phát triển kinh tế số ở Việt Nam và các quốc gia 
trên thế giới;
Đề xuất các chính sách, xây dựng môi trường thể chế 
và pháp lý phù hợp giúp phát triển nhanh, bền vững, 
đẩy mạnh hợp tác kinh tế số;
Áp dụng trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học 
mà những lợi ích của kinh tế mang lại. 

KINH TẾ SỐ:
ĐỊNH VỊ, NHẬN DIỆN

CÁC TIỀM NĂNG
& THÁCH THỨC

11/5/2023

Đại học Quốc gia Hà Nội
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Ngôn ngữ hội thảo:
Anh - Pháp - Việt 

Trực tiếp & trực tuyến



Trước làn sóng chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, 
chiến lược truyền thông của các tổ chức, doanh nghiệp dần 
chuyển dịch sang tư duy truyền thông 4.0. Truyền thông số 
chứng kiến sự ra đời của một loạt các phương tiện truyền thông 
mới và làm thay đổi thói quen tiếp cận thông tin của công chúng. 

Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 
thông tin được thể hiện qua các hệ thống thông minh và đa 
phương tiện đã làm cho khả năng thu thập và lưu trữ thông 
tin của các hệ thống thông tin và truyền thông tăng nhanh 
chóng mặt.

Hoạt động truyền thông chuyên nghiệp cũng dần thay 
đổi sang giai đoạn phân mảnh quá trình “tập trung” của công 
chúng, chuyển dịch từ các kênh truyền thông đại chúng (như 
báo chí, truyền hình, phát thanh,...) sang các kênh truyền 
thông cá nhân. Bởi vậy, trong lĩnh vực truyền thông số, nhà 
nước, chính phủ cũng như các tổ chức, doanh nghiệp đều 
chú trọng đến việc ứng dung các hệ thống thông minh đa 
phương tiện nhằm sáng tạo nhiều nội dung số hấp dẫn, cập 
nhật trên các nền tảng truyền thông số hướng đến mục tiêu 
cập nhật, phổ biến, lan tỏa thông tin trên tất cả các khía cạnh 
đời sống một cách nhanh chóng, hữu hiệu và chính xác đến 
đông đảo công chúng. 

Hội thảo quốc tế Vai trò của hệ thống thông minh và đa 
phương tiện trong truyền thông số hướng đến mục tiêu: 

Làm rõ khái niệm hệ thống thông minh đa phương tiện 
và truyền thông số;
Tìm hiểu bối cảnh và xu thế truyền thông số, truyền thông 
đa phương tiện hiện nay, từ đó làm rõ mối quan hệ giữa hệ 
thống thông minh đa phương tiện và truyền thông số; 
Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, những bài toán mới của 
truyền thông trong kỷ nguyên số;
Chỉ ra vai trò của nhà nước và các bên liên quan, đưa ra các 
khuyến nghị, đề xuất trong việc đẩy mạnh truyền thông 
“sạch” trong bối cảnh hiện nay.

20/7/2023

Đại học Quốc gia Hà Nội
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Ngôn ngữ hội thảo:
Anh - Pháp - Việt 

Trực tiếp & trực tuyến

VAI TRÒ CỦA
HỆ THỐNG THÔNG MINH

& ĐA PHƯƠNG TIỆN
TRONG TRUYỀN THÔNG SỐ



CHUYỂN ĐỔI SỐ & 
VẤN ĐỀ AN NINH CON NGƯỜI

Cụm từ “an ninh con người” lần đầu tiên được Chương 
trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) sử dụng vào năm 1994 
trong Báo cáo hàng năm về sự phát triển của con người. An 
ninh con người chiếm một vị trí quan trọng trong bốn lĩnh vực 
an ninh chủ yếu, cùng với an ninh quốc gia, an ninh công cộng 
và an ninh phi truyền thống. An ninh con người và đảm bảo an 
ninh con người luôn là mối quan tâm hàng đầu của các quốc 
gia, trong đó có Việt Nam. Theo đó, xác định con người vừa là 
mục tiêu, vừa là động lực, nói cách khác, con người là trung 
tâm, quan trọng nhất. An ninh con người là điều kiện sống còn 
cho sự ổn định, thịnh vượng và phát triển của mỗi quốc gia - 
dân tộc. Dưới sự tác động mạnh mẽ của xu hướng toàn cầu 
hóa nói chung và quá trình chuyển đổi số nói riêng, an ninh 
con người được đặt trong mối quan hệ mật thiết với những 
nội dung an ninh khác. Bối cảnh hiện nay cho thấy, cần có sự 
hợp lực từ các quốc gia - dân tộc, để cùng gây dựng  môi 
trường an toàn cho không chỉ người dân sống trên lãnh thổ 
của mình, mà còn góp phần đảm bảo an ninh con người trên 
phạm vi toàn cầu.

Hội thảo quốc tế Chuyển đổi số và vấn đề an ninh con 
người hướng đến mục tiêu: 

Làm rõ nội hàm an ninh con người, những yếu tố tạo thành, 
tác động và ảnh hưởng đến an ninh con người; 
Tìm hiểu các chủ thế, yếu tố bảo đảm và cung cấp an 
ninh con người cũng như các nguy cơ, yếu tố 
tác động tới an ninh con người; 
Kinh nghiệm quốc tế và những bài học cho Việt Nam về 
an ninh con người;
Đề xuất chính sách và khuyến nghị nhằm hoàn thành 
các mục tiêu cơ bản về an ninh con người mà Liên Hợp 
Quốc đã đề ra.

19/10/2023
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Trực tiếp & trực tuyến



FRANCONOMICS
DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ

Franconomics là Diễn đàn quốc tế thường niên do Viện Quốc tế 
Pháp ngữ (IFI) tổ chức, được Đại học Quốc gia Hà Nội bảo trợ. Không chỉ 
là không gian đối thoại đa ngành về lý luận và thực tiễn trong các chủ đề 
mang tính thời sự kinh tế – xã hội dành cho các nhà khoa học, 
doanh nhân, các trường đại học, nhà đầu tư và nhà hoạch định chính 
sách trong và ngoài nước, đặc biệt với sự tham gia của các quốc gia 
thuộc Cộng đồng Pháp ngữ (88 quốc gia thành viên và quan sát viên), 
Franconomics còn hướng đến mục tiêu kết nối Việt Nam với cộng đồng 
quốc tế thông qua các hội nghị, diễn đàn thường niên về các chủ đề kinh 
tế, xã hội nổi bật mà Việt Nam và thế giới quan tâm. 

Mỗi năm Franconomics sẽ được tổ chức ở một địa phương khác nhau 
của Việt Nam để tạo cơ hội cho địa phương quảng bá hình ảnh, văn hóa 
và các tiềm năng phát triển kinh tế của mình nhằm thu hút đầu tư 
trong và ngoài nước, thúc đẩy quảng bá du lịch và xuất khẩu các sản phẩm 
địa phương. 

CHỦ ĐỀ FRANCONOMICS QUA CÁC NĂM
2019 Công nghệ số cho sự phát triển kinh tế - xã hội thông minh
2020
2021

Từ khởi nghiệp đến khởi nghiệp thông minh
Những thách thức của chuyển đổi số với việc tiếp cận công bằng 
các dịch vụ thiết yếu trong thời đại Covid-19

2022 Kinh tế tuần hoàn & những cơ hội hợp tác trong không gian 
Pháp ngữ



Trong bối cảnh chuyển đối số, việc ứng dụng kỹ thuật 
số, khoa học máy tính vào quá trình nghiên cứu, quản lý, 
lưu giữ và bảo tồn các giá trị văn hoá, ngôn ngữ, nhân 
văn… đã trở nên ngày càng quan trọng hơn trong một xã 
hội văn minh và tiến bộ. Nhân văn số ra đời giúp đẩy mạnh 
nghiên cứu thông qua việc ứng dụng công nghệ mới vào 
các ngành khoa học nhân văn; bảo tồn, gìn giữ các nền 
văn hoá , văn minh xã hội và xa hơn nữa là khả năng bồi 
dưỡng tiềm năng con người; thúc đẩy sự phát triển mạnh 
mẽ của nhân loại trong tương lai. 

Nhân văn số có nhiều ưu điểm và lợi ích khi áp dụng, đặc 
biệt là việc ứng dụng trong các ngành nhân văn. Hỗ trợ quảng 
bá văn hóa; khả năng lưu trữ, kết nối nhiều nguồn tài nguyên 
cũng như các nhà khoa học trên không gian số là một thế 
mạnh của lĩnh vực này. Dưới tác động của nhân văn số, ảnh 
hưởng cộng đồng của các ngành nhân văn trở nên mạnh mẽ 
và rộng lớn hơn thông qua các hoạt động truyền thông, 
quảng bá. Tuy nhiên, nhân văn số cũng gặp phải một số hạn 
chế như sự mất mát dữ liệu trong quá trình chuyển đổi, vấn 
đề đạo đức trong việc sử dụng dữ liệu, việc duy trì bảo tồn các 
nguồn lực và dự án, vần đề thay đổi tư duy nhận thức…

Franconomics-2023 với chủ đề “Nhân văn số: những 
được - mất của quá trình chuyển đổi số” hướng đến 
mục đích:

Làm rõ khái niệm nhân văn số, các công nghệ cơ bản và 
các yếu tố thành công cốt lõi để triển khai nhân văn số;
Tìm hiểu tầm ảnh hưởng, ưu điểm, hạn chế và những vấn 
đề đặt ra của nhân văn số trong bối cảnh hiện nay;
Phân tích các ứng dụng và mô hình nhân văn số. Tiềm 
năng và cơ hội hợp tác để phát triển trong lĩnh vực này;
Đưa ra các khuyến nghị, đề xuất cụ thể với Đại học 
Quốc gia Hà Nội để đẩy mạnh nghiên cứu, hỗ trợ hợp 
tác liên ngành, giảng dạy, xuất bản và phát triển 
nhân văn số.

FRANCONOMICS-2023
NHÂN VĂN SỐ: NHỮNG ĐƯỢC - MẤT
CỦA QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ
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Hội thảo quốc tế “Hợp tác giáo dục Việt 
Nam - Châu Phi vì sự phát triển hài hòa 
trong thời đại chuyển đổi số”
Hội thảo quốc tế “Công nghiệp sáng tạo: 
quá khứ, hiện tại, tương lai”
Diễn đàn Franconomics-2022: 
Kinh tế tuần hoàn và cơ hội hợp tác trong 
không gian Pháp ngữ
Hội thảo quốc tế "Biến đổi khí hậu và 
An ninh lương thực tại các nước 
phương Nam"

Hội thảo quốc tế “Lãnh đạo và quản lý 
trong thời đại số”
Diễn đàn Franconomics-2020: 
Từ khởi nghiệp đến khởi nghiệp thông minh
Hội thảo quốc tế "Du lịch thông minh: 
hướng tới phát triển bền vững vì sự hài 
hòa giữa kinh tế, văn hóa và môi trường"
Hội thảo quốc tế "An ninh nước và quản lý 
các lưu vực sông"

DAAS QUA CÁC NĂM

2022 .............

.............2020

............. 2021
Hội thảo quốc tế “Chuyển đổi số và 
giáo dục đại học: khi thách thức là cơ hội”
Hội thảo quốc tế “Trí tuệ nhân tạo và 
con người: Những tác động đa chiều 
của một cuộc cách mạng công nghệ”

Hội thảo quốc tế “Nông nghiệp 
thông minh: Tiềm năng và hiện thực”

Diễn đàn Franconomics-2021: 
Những thách thức của chuyển đổi số 
với việc tiếp cận công bằng các dịch 
vụ thiết yếu trong thời đại Covid-19 



............. 2018

............. 2016

2019 .............2019 .............

2017 .............

Hội thảo quốc tế “Truyền thông mới 
trong kỷ nguyên chuyển đổi số”
Hội thảo quốc tế “Công nghệ tài chính 
trong nền kinh tế thông minh”

Hội thảo quốc tế “Quốc tế hóa giáo dục 
Đại học phi Anh ngữ”

Diễn đàn Franconomics-2019: 
Công nghệ số cho sự phát triển kinh tế 
- xã hội thông minh

Tọa đàm “Từ khởi nghiệp đến khởi nghiệp 
thông minh”
Tọa đàm “Văn học Việt Nam Pháp ngữ: 
Cơ hội mới cho sự khởi sắc” và lễ ra 
mắt số 1 ấn phẩm khoa học Cộng đồng 
Pháp ngữ Châu Á - Thái Bình Dương -  
với chủ đề Văn học Việt Nam - Pháp ngữ
Hội thảo “Khảo sát hồi cố liên ngành về 
Đông Dương thuộc Pháp: Những 
vấn đề lịch sử, hành chính và văn hóa”
Hội thảo “Bảo tồn và phát huy di sản 
văn hóa trong bối cảnh điều kiện 
cách mạng 4.0”

Hội thảo quốc tế “Ứng dụng Blockchain 
và khoa học dữ liệu trong thời đại 
chuyển đổi số”
Hội thảo “Từ chủ nghĩa Marx đến chủ nghĩa 
Hậu hiện đại: Ảnh hưởng của triết học 
ngôn ngữ V.N.Voloshinov đối với các ngành 
khoa học xã hội và nhân văn”
Hội thảo “Bảo tồn các di sản văn hóa nhằm 
mục đích phát triển du lịch bền vững trong 
bối cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam và 
Châu Á - Thái Bình Dương”
Hội thảo “Nghiên cứu Pháp ngữ tại Châu Á 
ngày nay: Thách thức và viễn cảnh”
Hội thảo “Dịch thuật và tiếp nhận 
Truyện Kiều tại Pháp và trong Cộng đồng 
Pháp ngữ”
Hội thảo “Tâm lý học trẻ em và giáo dục 
mới: Ở Việt Nam và trên thế giới, từ 
quá khứ đến tương lai”

Hội thảo “Nhà hát lớn Hà Nội trong 
tiến trình hiện đại hóa sân khấu Việt Nam 
đầu thế kỉ XX”
Hội thảo “Giáo dục đại học Pháp và 
Pháp ngữ trong bối cảnh toàn cầu hóa: 
tầm nhìn Châu Á - Thái Bình Dương”
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