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Bài viết mong muốn phác thảo bức tranh toàn cảnh về việc sử dụng tiếng Pháp tại các doanh nghiệp Pháp tại 

Hà Nội: các loại hình và lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp Pháp, trình độ học vấn của người lao động 

Việt Nam có sử dụng tiếng Pháp trong công việc, các loại hình nghề nghiệp họ đảm nhiệm và vị trí của họ 

trong doanh nghiệp Pháp. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng của các nhà tuyển 

dụng Pháp khi họ tiếp xúc và làm việc với người lao động Việt Nam, những năng lực còn thiếu hay cần có của 

người lao động Việt Nam khi làm việc cho một doanh nghiệp Pháp. 

Bài viết nhằm hướng tới một mục đích sâu xa hơn, đó là suy ngẫm về những đề xuất thay đổi trong chương 

trình đào tạo để việc “học” và việc “hành” của sinh viên khoa Pháp có thể đáp ứng tốt hơn các yêu cầu ngày 

càng khắt khe của thị trường lao động ngày nay. 

Nguyễn Ngọc Lưu Ly. 2012. The use of French in Hanoi-based French enterprises, VNU Journal of Science, 

Vol.28, No1, 33-37. 

The article aims at sketching an overview on the use of French in Hanoi-based French enterprises: types and 

sectors, qualifications and educational level of Vietnamese staff who use French at work, types of jobs and 

positions they are in charge. In addition, the researchers investigated the demands of French employers when 

they recruit Vietnamese staff. The essential or missing capabilities of Vietnamese employees are also 

investigated.  

The article also targets a greater purpose which is to propose changes in the curriculum so that the study and 

practice of students at Faculty of French Linguistics and Culture can better meet increasing demands of today 

job market. 
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