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THƯ MỜI 

Tham gia viết bài Hội thảo khoa học Quốc gia  
 

Kính gửi: Các nhà khoa học 

Trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa 
Quản lý kinh doanh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Nhà trường tổ chức 
Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư: 
Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp Việt Nam”. 

1. Nội dung  
Hội thảo sẽ giới thiệu kết quả nghiên cứu và trao đổi các vấn đề liên quan đến 

những nội dung sau: Cơ hội, thách thức và giải pháp khởi nghiệp; các vấn đề về 
quản trị doanh nghiệp; truyền thông, Marketing; quản trị nguồn nhân lực hướng tới 
sự phát triển bền vững doanh nghiệp Việt; tài chính và ngân hàng ở Việt Nam; các 
vấn đề về đầu tư vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài. 

2. Thể lệ gửi bài 
-  Bài viết được đánh máy, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, dãn dòng 

1.5, định dạng word, khổ giấy A4 (lề trái: 3cm; lề trên, lề dưới, lề phải: 2cm). 
Dung lượng bài viết: từ 3.000 đến 6.000 từ (không bao gồm danh mục tài liệu tham 
khảo).  

-  Bố cục bài viết Hội thảo khoa học bao gồm hai phần như sau: 
+ Giới thiệu về tác giả: Tên tác giả, học hàm/học vị, chức vụ, đơn vị công tác, 

số điện thoại, địa chỉ email. 
+ Nội dung bài viết: Tiêu đề, tóm tắt bài viết, từ khóa; nội dung bài viết; tài 

liệu tham khảo. 
- Bài viết gửi đến Hội thảo sẽ được phản biện kín. Bài viết đảm bảo chất lượng sẽ 

được lựa chọn, biên tập và đưa vào Kỷ yếu Hội thảo có giấy phép xuất bản. 
-  Địa chỉ email gửi bài: khoaqlkd@haui.edu.vn; nguyenthinguyetdung@haui.edu.vn; 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức hội thảo 
- Thời gian: Nhận tóm tắt bài viết trước ngày 15/06/2019; 

Nhận toàn văn bài viết trước ngày 15/10/2019; 
Dự kiến tổ chức Hội thảo vào tháng 12 năm 2019. 

-  Địa điểm: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, 298 đường Cầu Diễn, 
Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 
  
 


