
Đại hội Hội Ngôn Ngữ Học TP. Đà Nẵng lần thứ I, Nhiệm kỳ 2013 - 2018 (01-04-2013) 

  

Sáng ngày 28.3.2013, tại trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng, Hội Ngôn ngữ học TP. Đà 
Nẵng đã tổ chức Đại hội lần thứ I. 

Tham dự Đại hội có: GS. TS. Lê Quang Thiêm - Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, PGS. TS Phạm 
Văn Hảo - Phó Tổng biên tập Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, ThS. Nguyễn Minh Hùng - Phó Giám đốc 
Sở Giáo dục & Đào tạo TP. Đà Nẵng, PGS. TS Tăng Tấn Chiến - Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Đại học 
Đà Nẵng, 

PGS.TS Phan Văn Hòa – Ủy viên BCH Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Trưởng Ban vân động thành lập Hội 
Ngôn ngữ học TP. Đà Nẵng, Hiệu trưởng Trường ĐHNN-ĐHĐN, PGS TS Nguyễn Ngọc Chinh - Ủy viên 
BCH Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Trưởng Ban vân động thành lập Hội Ngôn ngữ học TP. Đà Nẵng, Phó 
Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường ĐHĐN, đại diện các trường Đại học Duy Tân, Đại học Kiến trúc 
Đà Nẵng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường ĐHNN- ĐHĐN, các thành viên Ban vận động, Hội viên 
Hội Ngôn ngữ học TP. Đà Nẵng, cùng đông đảo CBVC, học viên cao học, sinh viên Trường ĐHNN và 
Trường ĐHSP thuộc ĐHĐN. 

 
PGS.TS. Phan Văn Hòa đã phát biểu chào mừng Đại hội và báo cáo quá trình vận động thành lập, định 
hướng hoạt động trong thời gian sắp đến của Hội Ngôn ngữ học TP. Đà Nẵng. Hội Ngôn ngữ học TP. Đà 
Nẵng ra đời với tất cả tâm huyết và trách nhiệm của toàn thể Hội viên, cùng với sự giúp đỡ tận tình của 
Hội Ngôn ngữ Học Việt Nam, các sở ban ngành TP. Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng. Trong thời gian sắp 
đến, sẽ kiện toàn bộ máy hoạt động của Hội, cũng cố thành lập các chi hội mới, rà soát lại chính sách hội 
viên để hoạt động hiệu quả, xây dựng chương trình hoạt động cụ thể thiết thực trong đó lưu ý ưu tiên 
truyền bá trí thức ngôn ngữ học với đông đảo mọi người trong cộng đồng, đẩy mạnh các hoạt động khoa 
học, học thuật, tham gia thực hiện chương trình của Đề án NNQG 2020... 

 
GS. TS. Lê Quang Thiêm chào mừng Hội Ngôn ngữ học TP. Đà Nẵng trở thành thành viên trong đại gia 
đình Ngôn ngữ học Việt Nam, đây là thành viên thứ ba (sau Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) trực thuộc 
Trung ương Hội Ngôn ngữ học Việt Nam. GS.TS. Lê Quang Thiêm đánh giá tiềm năng triển vọng to lớn 
và thể hiện sự kỳ vọng vào sự đóng góp của Hội ngôn ngữ học TP. Đà Nẵng đối với sự phát triển của 
Ngôn ngữ học Việt Nam. 

 
PGS.TS. Phạm Văn Hảo bày tỏ sự vui mừng về sự kiện ý nghĩa này. Cùng với sự ra đời của Hội Ngôn 
ngữ học TP. Đà Nẵng, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống đã chính thức mở văn phòng đại diện tại Đà Nẵng 
nhằm tạo điều kiện rộng rãi để các nhà nghiên cứu, Hội viên, cùng đông đảo các tác giả tham gia viết 
bài, nghiên cứu, trao đổi, cùng chung tay góp sức vào sự phát triển không ngừng của Ngôn ngữ học Việt 
Nam. 

 
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh đã trình bày dự thảo Điều lệ hoạt động của Hội Ngôn ngữ học TP. Đà 
Nẵng. Các Hội viên đã sôi nổi góp ý để bản Điều lệ được hoàn thiện. 

 
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Ngôn ngữ học TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 15 thành 
viên (Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch,Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Tổng Thư ký, 10 Ủy viên). PGS.TS Phan Văn 
Hòa – Ủy viên BCH Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Trưởng Ban vân động thành lập Hội Ngôn ngữ học TP. 
Đà Nẵng, Hiệu trưởng Trường ĐHNN-ĐHĐN đã được bầu làm Chủ tịch Hội. 

 
Trong không khí hân hoan chào mừng thành của Đại hội, sáng cùng ngày, đã diễn ra lễ khai trương Văn 
phòng Hội Ngôn ngữ học TP. Đà Nẵng và Văn phòng đại diện Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống tại Đà 
Nẵng (trụ sở đặt tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng). 

 

http://www.udn.vn/posts/view/762/58


Đại hội Hội Ngôn ngữ học TP. Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2013-2018 đã thành công rực rỡ. 

 

 
 



 
 



 
 



 
Ban chấp hành nhiệm kỳ 2013-2018 ra mắt và nhận nhiệm vụ. 

 



 
 

 



Cắt băng khánh thành thành lập Hội ngôn ngữ học TP Đà Nẵng 

 

Theo Phòng HCTH 

Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng 

 


