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   Ngày 26/12 năm 2022, các giảng viên bộ môn địa lý khoa Khoa học Xã hội 

đã tham dự Hội nghị địa lý toàn quốc được tổ chức tại thị xã Sơn Tây. 

 Hội nghị địa lý toàn quốc lần thứ XIII với chủ đề  “Khoa học địa lý Việt 

Nam với sử dụng hợp lý, phục hồi tài nguyên và phát triển kinh tế tuần hoàn”. 

Tham dự hội nghị có các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ giảng viên 

các trường địa học, các viện và trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước. 

 Phát biểu khai mạc hội nghị, GS.TS Nguyễn Cao Huần cho biết, Địa lý học 

là hệ thống khoa học mang tính tổng hợp, liên ngành cao với các lĩnh vực cốt lõi. 

Thành tựu trong nghiên cứu và đào tạo của những nhà địa lý Việt Nam đã được xã 

hội thừa nhận, khẳng định vị thế cao của ngành trong các hiệp hội khoa học - kỹ 

thuật của cả nước. 

 

                                      Hình 1. Các đại biểu tham dự Hội nghị 



Tại hội nghị, nhiều nhà khoa học đã trình bày các đề tài, tham luận về các 

lĩnh vực như: Kinh tế tuần hoàn, phát triển du lịch sinh thái, giáo dục địa lý trong 

bối cảnh  cách mạng 4.0 . Các báo cáo được các nhà khoa học trình bày với những      

thông tin về các kết quả nghiên cứu mới mang tính thời sự, có giá trị  thực tiễn cao 

góp phần vào sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. 

 Đến  tham dự Hội nghị địa lý toàn quốc là dịp quan trọng để các giảng viên 

viên bộ môn Địa lý có cơ hội tiếp cận, học hỏi và trao đổi chuyên môn với các nhà 

khoa học trong lĩnh vực Địa lý, để nâng cao và đổi mới việc giảng dạy môn Địa lý 

ở trường Đại học Tây Bắc nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong giáo dục hiện nay. 

 

Hình 2. Các giảng viên bộ môn Địa lý tham dự hội nghị 


