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 TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2023 

 

THƯ MỜI 
Tham gia viết bài hội thảo khoa học cấp quốc gia 

 

Kính gửi: Quý Nhà Khoa học, Quý Nhà nghiên cứu 

 
1. CHỦ ĐỀ HỘI THẢO 

“KINH TẾ, KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TRONG THỜI ĐẠI SỐ 

VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ TOÀN CẦU” Lần 2 – năm 2023 

Viết tắt Chủ đề Hội thảo: ESR2023_HUTECH 

2. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC  

Đơn vị đăng cai tồ chức: Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) 

Các đơn vị đồng tổ chức:  

Hiệp hội kế toán – kiểm toán Việt Nam (VAA);  

Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA); 

Viện nghiên cứu kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH);  

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF);  

Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc Gia TP.HCM (UEL) 

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (IUH) 

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI) 

Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) 

Trường Đại học Thủ Dầu Một (TDMU) 

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (BUH);  

Trường Đại học Văn Lang (VLU);  

Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội (NEU);  

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (DUE);  

Trường Kinh tế, Đại học Duy Tân (SBE);  

Trường Đại học Quy Nhơn (QNU). 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM 
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3. MỤC ĐÍCH CỦA HỘI THẢO 

 - Giúp các nhà khoa học nhìn nhận, đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu, giảng 

dạy, học tập trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và tài chính kế toán trong thời đại số và hội nhập 

kinh tế toàn cầu;  

 - Giúp cho giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên tích cực nghiên cứu 

tài liệu, nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn về nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong lĩnh 

vực kinh tế, kinh doanh và tài chính kế toán trong thời đại số và hội nhập kinh tế toàn cầu; 

- Tăng cường sự hợp tác giữa các trường Đại học, các tổ chức hiệp hội nghề nghiệp, trung 

tâm đào tạo, hành nghề  và các doanh nghiệp trong và ngoài nước về hoạt động nghiên cứu, giảng 

dạy, học tập trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và tài chính kế toán trong thời đại số và hội nhập 

kinh tế toàn cầu. 

4. NỘI DUNG BÀI THAM LUẬN 

Bài viềt tập trung vào các chủ để chính sau đây: 

- Thực trạng và xu hướng nghiên cứu trong lĩnh vực Kinh tế, Kinh doanh và Tài chính kế 

toán trong thời đại số và hội nhập kinh tế toàn cầu; 

- Thực trạng và xu hướng đào tạo, giảng dạy trong lĩnh vực Kinh tế, Kinh doanh và Tài 

chính kế toán trong thời đại số và hội nhập kinh tế toàn cầu ở các cơ sở đào tạo tại Việt Nam và 

trên thế giới; 

- Cơ hội việc làm và nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ của sinh viên, học viên tốt 

nghiệp trong lĩnh vực Kinh tế, Kinh doanh và Tài chính kế toán từ các cơ sở đào tạo ở Việt Nam 

và trên thế giới trong thời đại số và hội nhập kinh tế toàn cầu; 

- Ảnh hưởng của công nghệ thông tin đối với hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và hoạt 

động nghề nghiệp trong lĩnh vực lĩnh vực Kinh tế, Kinh doanh và Tài chính kế toán; 

- Vai trò của người Quản trị, Kinh doanh, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính và Ngân hàng 

nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và trong điều kiện áp dụng công nghệ thông tin 

trong công việc; 

- Thực trạng về nhu cầu việc làm trong lĩnh vực Kinh tế, Kinh doanh và Tài chính kế toán 

và khả năng đáp ứng về nguồn nhân lực từ các cơ sở đào hiện nay tại Việt Nam cũng như trên thế 

giới; 

- Thực trạng triển khai và ứng dụng các giải pháp quản trị, kế toán, kiểm toán, tài chính, 

ngân hàng hiện đại trong các tổ chức kinh tế tại Việt Nam cũng như trên thế giới. 
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5. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

Dự kiến thời gian tổ chức: ngày 24/6/2023. 

 Địa điểm: Hội trường B-02.09 – Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM (HUTECH), địa chỉ 

475A, Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM. 

 Hình thức tổ chức: Kết hợp offline và online trên nền tảng Zoom. 

6. YÊU CẦU VÀ THỂ LỆ VIẾT BÀI CHO HỘI THẢO 

       1. Mỗi báo cáo toàn văn không quá 7.000 từ, viết bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh; Tóm tắt, 

Từ Khóa (khoảng 300 từ), được trình bày trên giấy khổ A4; font: Times  New Roman; cỡ chữ: 13. 

2. Phần đầu trang báo cáo: Tiêu đề của báo cáo in đậm, size 15 bằng chữ thường; dưới tiêu đề 

phía phải ghi rõ họ tên tác giả, học hàm, học vị, địa chỉ cơ quan, điện thoại và email. 

3. Thời hạn nhận Tóm tắt bài viết: đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2023. 

4. Thời hạn gửi bài viết toàn văn: đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2023. 

5. Bài viết tham gia Hội thảo được xét duyệt đạt yêu cầu theo Thể lệ viết bài của Hội thảo sẽ 

in Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia có chỉ số ISBN. 

     6. Bài viết toàn văn gửi bằng file MS Word qua thư điện tử:   esr2023@hutech.edu.vn 

Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo xin liên hệ với:  Văn phòng Khoa Tài chính – Thương mại – 

Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM tại địa chỉ 475A, Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, 

TP.HCM; điện thoại liên hệ: 0909.018.052 (PGS.TS. Trần Văn Tùng) hoặc 0936.128.833 (TS. Lê Đức 

Thắng) hoặc 0938.714.038 (TS. Nguyễn Văn Bảo) hoặc 0907541066 (TS. Nguyễn Thanh Tú). 

7. Lệ phí tham gia viết bài và được in kỷ yếu Hội thảo: Miễn phí. 

Trân trọng 

TM. BAN TỔ CHỨC 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

             (Đã ký) 

 

PGS.TS. Trần Văn Tùng  

mailto:%20esr2023@hutech.edu.vn

