
 

   
 

Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) – BGĐ Châu Á-Thái Bình Dương 

Chương trình hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến 2021 

Giai đoạn 1: Hội thảo và đào tạo trực tuyến 

Webinar D2 “Truth isn’t truth:  

Liêm chính học thuật vì một nền khoa học có trách nhiệm” 

Diễn giả: GS Olivier Le Gall, Chủ tịch Hội đồng liêm chính học thuật Pháp (CoFIS). 

Ngôn ngữ: tiếng Pháp và 4 kênh phiên dịch song song Pháp-Anh, Pháp-Việt, Pháp-Khmer và Pháp-Lào. 

Thời gian: thứ năm 15/07/2021, 15:00-16:00 giờ Hà Nội (tức 10:00-11:00 giờ Paris). 

Đối tượng tham dự:  

• Đại diện các bộ ngành, cơ quan quản lí Nhà nước về giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; 

• Lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học; 

• Cán bộ quản lí các đơn vị đào tạo, nghiên cứu hoặc hỗ trợ các hoạt động liên quan; 

• Đại diện các cơ quan, tổ chức hợp tác có liên quan; 

• Cán bộ, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm (tuỳ theo số chỗ còn trống). 

Tóm tắt: 

Trước những thách thức mà xã hội loài người phải đối diện ở buổi đầu thiên niên kỷ thứ III, tiếng nói của 

khoa học cần được lắng nghe. Thế nhưng, phương pháp khoa học có thực sự phù hợp trong mắt công 

chúng và nhà chức trách? Họ tin tưởng khoa học đến đâu? Niềm tin ấy có bị những vụ bê bối gian lận ầm 

ĩ làm hoen ố đi hay không? Ý thức được hiện tượng “con voi chui lọt lỗ kim” trong thời gian gần đây, nền 

khoa học Pháp đang từng bước xây dựng cho mình một hệ thống củng cố tinh thần liêm chính học thuật. 

Phương thức tổ chức và đăng kí tham dự: 

Webinar được tổ chức qua Zoom. Thông tin kết nối và tài liệu làm việc sẽ được gửi cho đại biểu được chọn 

tham dự trong khoảng từ 48 giờ đến 24 giờ trước khi diễn ra buổi hội thảo. 

Người tham dự cần điền phiếu đăng kí trực tuyến tại: https://forms.office.com/r/fU9kEK2JBB (đa ngôn 

ngữ Pháp, Anh, Việt, Khmer, Lào). 

Hạn chót đăng kí: ngày 12/07/2021. 

Liên hệ : để có thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ các đầu mối đại diện AUF gần nhất theo danh 

sách bên dưới. 

Việt Nam – Khu vực miền Bắc và 

miền Trung 

Campuchia Thái Bình Dương 

Văn phòng AUF Châu Á-TBD 

Bộ phận quản lí dự án 

Phòng 302, số 8 Trần Hưng Đạo, Q. 

Hoàn Kiếm, Hà Nội  

ĐT: +84 24 38 247 382 - Snb.: 35 

Bà Nguyễn Thuý Huyền 

Phụ trách dự án 

nguyen.thuy.huyen@auf.org 

AUF Campuchia  

Học viện Công nghệ Campuchia 

Blvd. Confédération de la Russie 

12156 Phnom Penh, Cambodge, B.P 

2365. Tél.: +855 23 883 135/136 

Contact: M. Im Kravong – 

Responsable d’Antenne 

kravong.im@auf.org  

AUF Vanuatu 

Avenue Léopold Sédar Senghor, 

Port-Vila, Vanuatu 

Téléphone: +678 24 264 

 

Contact: M. Chandra Maisonnier 

– Directeur d’Antenne 

chandra.maisonnier@auf.org 

Việt Nam – Khu vực phía Nam và 

điều phối chung 

Lào và Thái Lan Các nước khác (Trung Quốc, 

Hàn Quốc, Mông Cổ, Indonesia, 

Nhật Bản) 

Văn phòng AUF TP. HCM 

Phòng 4.2, 49 Nguyễn Thị Minh Khai, 

Q. 1, TP. HCM 

ĐT: +84 28 3827 9550 

 

TS Nguyễn Tấn Đại  

Trưởng đại diện khu vực phía Nam 

nguyen.tan.dai@auf.org 

AUF Laos 

Vientiane, République démocratique 

populaire lao 

Téléphone: +856 21 77 18 00 

 

Contact: M. Antoine Blomqvist – 

Responsable d’Antenne 

antoine.blomqvist@auf.org 

Văn phòng AUF Châu Á-TBD 

Bộ phận quản lí dự án 

Phòng 302, số 8 Trần Hưng Đạo, 

Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội  

ĐT: +84 24 38 247 382 

Bà Phạm Bích Liên 

Phụ trách dự án 

pham.bich.lien@auf.org 

 

https://www.hceres.fr/en/french-advisory-board-research-integrity
https://forms.office.com/r/fU9kEK2JBB

