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THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ 

Kính gửi: Các nhà Khoa học trong và ngoài Trường 

Nhằm tăng cường trao đổi về giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn hoạch định chính sách phát 

triển, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Đại học Khon Kaen (Thái Lan) tổ chức 

Hội thảo Khoa học quốc tế lần thứ 13 với chủ đề:  

      CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG PHÁT TRIỂN 

Hội thảo là hoạt động bán thường niên, được luân phiên tổ chức tại Trường ĐH Kinh tế 

Quốc dân, Việt Nam và Trường ĐH Khon Kaen, Thái Lan từ năm 2013 đến nay. 

Thành phần tham dự Hội thảo: đại biểu đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các 

cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và các cá nhân quan tâm từ 

Thái Lan, Việt Nam và các quốc gia khác.  

Thời gian dự kiến:  Ngày 10 tháng 06 năm 2021 (Thứ 5) 

Hình thức tổ chức: trực tuyến đối với đại biểu nước ngoài; trực tiếp đối với đại biểu trong nước 

Địa điểm:   Trường Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội) 

           Ngôn ngữ sử dụng trong Hội thảo: Tiếng Anh 

Lệ phí tham dự Hội thảo: 1.500.000 đồng/ đại biểu Việt Nam (lệ phí được áp dụng cho cả 

hai hình thức tham dự trực tiếp và trực tuyến); 2.200.000 đồng/đại biểu nước ngoài tham gia trực tiếp 

(90 USD). Chi phí đã bao gồm tham gia, trình bày, đăng bài kỷ yếu Hội thảo quốc tế và ăn trưa.  

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trân trọng kính mời Quý vị tham gia viết bài cho Hội 

thảo, tập trung vào các nội dung sau đây (nhưng không giới hạn): 
1. Kinh tế quốc tế và hội nhập kinh tế. 

2. Kinh tế phát triển. 

3. Quản trị kinh doanh. 

4. Công nghệ thông tin và kinh tế số. 

5. Tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu.  

6. Quản lý, phát triển vùng và đô thị. 

7. Luật và thể chế. 

8. Các vấn đề xã hội và nhân văn (giáo dục, y tế, ngôn ngữ, nghệ thuật, văn hóa, tôn giáo, 

truyền thông, xã hội học...).  

9. Phát triển bền vững. 

10. Tác động kinh tế- xã hội của Covid 19 tới phát triển.  

Toàn văn báo cáo (bằng tiếng Anh, dài 8 -10 trang theo mẫu hướng dẫn đính kèm), gửi 

trước ngày 27 tháng 5 năm 2021. Các bài viết được chấp nhận sẽ trình bày (20 phút) tại Hội thảo 

và biên tập để in thành Kỷ yếu (có giấy phép xuất bản và mã ISBN). Những bài viết có chất lượng 

tốt cũng sẽ được lựa chọn để đăng lên Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế 

Quốc dân. 

Báo cáo tóm tắt và toàn văn gửi về địa chỉ: icseed@neu.edu.vn và cc tới huan.huy.le@gmail.com 

Rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia của Quý vị.  

Trân trọng cảm ơn! 
 

Thông tin chi tiết về Hội thảo, liên hệ:  

PGS.TS. Đinh Đức Trường 

Khoa Môi trường, Biến đổi khí hậu và Đô thị, 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

P 1401, Nhà A1, 207 Đường Giải Phóng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 Email: truongdd@neu.edu.vn 

Mobile: 0916879768  

 

K/T HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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