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THƯ MỜI VIẾT BÀI 
 

HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ HAI 
CÁC VẤN ĐỀ ĐƯƠNG ĐẠI TRONG KINH TẾ, QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH 

2nd CIEMB 2019 
 

Ngày 26-27 tháng 11 năm 2019, Hà Nội – Việt Nam 
----------------------- 

 
Giới thiệu 
 
Hội thảo Quốc tế lần thứ hai về Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh (2nd 
CIEMB 2019) do Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức sẽ diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam. Hội thảo nhằm 
tạo ra một diễn đàn cho các học giả trong nước và quốc tế từ nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác 
nhau thuộc các ngành Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh có cơ hội để trao đổi và trình bày các công 
trình nghiên cứu của mình. Đồng thời, Hội thảo sẽ cung cấp nền tảng cho các cuộc tranh luận về 
các vấn đề đương đại trong các lĩnh vực nghiên cứu trên, hỗ trợ cho các chiến lược thúc đẩy sự 
tăng trưởng và phát triển bền vững toàn cầu. 
 

Cơ hội xuất bản trên các tạp chí ISI và SCOPUS liên kết 
 
Tất cả các bài viết sẽ được phát hành trong kỷ yếu của Hội thảo với mã tiêu chuẩn quốc tế ISBN 
và phát hành online. Những bài báo chất lượng tốt sẽ có cơ hội được xuất bản trong Số đặc biệt 
của Tạp chí Kinh tế và Phát triển (JED) ấn phẩm tiếng Anh (do NXB Emerald phát hành).  
 
Các bài viết cũng sẽ có cơ hội được xuất bản trên các tạp chí ISI và SCOPUS liên kết với Hội thảo 
của chúng tôi. 
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CÁC TẠP CHÍ ISI VÀ SCOPUS LIÊN KẾT: 
 

 

 
 
 
Eurasian Economic Review (ISI and SCOPUS, Print ISSN: 1309-422X; 
Online ISSN: 2147-429X, Springer International Publishing AG)  

 

 

 
 
 
Afro-Asian Journal of Finance and Accounting (SCOPUS, Print ISSN: 
1751-6447; Online ISSN: 1751-6455, Inderscience Publishers) 
 

 

 
 
 
Journal of South East Asia Economies (SCOPUS, Print ISSN: 2339-
5095; Online ISSN: 2339-5206, ISEAS - Yusof Ishak Institute)  

 

 
Diễn giả chính (Keynote Speakers) 

 

 
GS. Robin Mason, ĐH Birmingham, Vương quốc Anh 
 
GS. Robin Mason gia nhập Đại học Birmingham (TOP 100 trường 
đại học hàng đầu trên thế giới) vào tháng 3 năm 2016, là Phó hiệu 
trưởng (Quốc tế) và Phó Chủ tịch. Trước khi chuyển về ĐH 
Birmingham, ông giảng dạy bảy năm tại Đại học Exeter, nơi ông 
đầu tiên là Giáo sư Kinh tế, sau đó được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng 
Trường Kinh doanh năm 2011, và Phó Hiệu trưởng đại học vào 
năm 2015. Trước đó, ông là Giáo sư Kinh tế và Trưởng khoa Kinh 
tế học tại Đại học Southampton. 
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Giáo sư Robin Mason còn là thành viên của Trung tâm nghiên cứu chính sách kinh tế và là thành 

viên ra quyết định của Cơ quan cạnh tranh và thị trường (trước đây là Ủy ban cạnh tranh) và Cơ 

quan quản lý tài chính. Ông đóng vai trò cố vấn cho một số cơ quan quản lý, ở cả Vương quốc 

Anh và quốc tế; và cho một số tập đoàn lớn trên toàn thế giới. Ông cũng là thành viên Hội đồng 

Kiểm định EQUIS, một trong hai tổ chức kiểm định quốc tế lớn cho các trường kinh doanh. 

 
Nghiên cứu học thuật của ông tập trung vào cách các công ty phản ứng chiến lược với sự không 

chắc chắn; và rộng hơn, các động lực mà các tác nhân kinh tế đối mặt trong các tình huống khi 

họ có thông tin không hoàn hảo về môi trường của họ. 

 

 

 
 
GS. Dominic Barton, Giám đốc quản lý của McKinsey & 
Company 
 
GS. Dominic Barton là Giám đốc quản lý của McKinsey & Company 
từ 2009 đến 2018. Trước đó, ông là Giám đốc của McKinsey & 
Company châu Á từ 2004 đến 2009. Ông cũng lãnh đạo văn phòng 
của McKinsey & Company tại Hàn Quốc từ 2000 đến 2004. 

 

 

GS. Dominic cũng là Hiệu trưởng của Đại học Waterloo (Canada), Chủ tịch Hội đồng Tư vấn của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Canada về Tăng trưởng Kinh tế và Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh doanh 

Quốc tế Seoul. Ông cũng là Ủy viên của Viện Brookings, thành viên của Hội đồng tư vấn quốc tế 

của Ủy ban phát triển kinh tế Singapore, và là thành viên của hội đồng Memorial Sloan Kettering 

tại thành phố New York và Quỹ châu Á Thái Bình Dương của Canada. 

GS. Dominic là tác giả của hơn 80 cuốn sách và bài viết. Ông là đồng tác giả với Roberto Newell 

và Greg Wilson của cuốn sách Dangerous Markets: Managing in Financial Crises (Wiley & Sons, 

2002); tác giả của cuốn sách China Vignettes: An Inside Look at China (Talisman, 2007); đồng tác 

giả với Dezso Horvath và Matthias Kipping của cuốn sách Re-Imagining Capitalism: Building a 

Responsible Long-Term Model (Oxford University Press, 2016); đồng tác giả với Ram Charan và 

Dennis Carey, của cuốn sách Talent Wins: The New Playbook for Putting People First (Harvard 

Business Review Press, 2018). 

 

Địa điểm 
 
Hội thảo CIEMB 2019 sẽ được tổ chức tại Hội trường lớn, tòa nhà A2, Đại học Kinh tế Quốc dân, 
207 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam. 
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Chủ đề 
 
Chúng tôi tiếp nhận tất cả các bài viết có tính học thuật lẫn thực nghiệm với chủ đề thuộc Kinh 
tế học, Quản trị và Kinh doanh. Phạm vi chủ đề có thể bao gồm (tuy nhiên không bị giới hạn):  
Kinh tế học 

• Kinh tế Nông nghiệp và Tài nguyên  

• Tài chính Chính phủ 

• Kinh tế Y tế 

• Công nghiệp hóa 

• Kinh tế Tài chính 

• Phát triển Kinh tế 

• Kinh tế quốc tế 

• Kinh tế lao động 

• Phát triển nông thôn 

• Phát triển vùng 

• Kinh tế phúc lợi 

• Phát triển bền vững 

• Kinh tế năng lượng 

• Kinh tế môi trường 

• Luật & Kinh tế 

• Kinh tế vi mô 

• Kinh tế vĩ mô 

• Kinh tế chính trị 

• Kinh tế du lịch 

• Kinh tế mới nổi 

• Chính sách tiền tệ và tài khóa 

• Kinh tế lượng ứng dụng 
Quản trị và Kinh doanh 

• Kế toán và kiểm toán 

• Du lịch và khách sạn 

• Bất động sản 

• Kinh tế và quản lý nhân sự 

• Hệ thống thông tin kinh tế 

• Thương mại 

• Lãnh đạo 

• Quản trị chi phí 

• Quản trị hiệu quả kinh doanh 

• Thống kê 

• Quản trị truyền thông 

• Tài chính doanh nghiệp 
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• Phát triển tổ chức 

• Nhân sự 

• Hệ thống thông tin 

• Quản lý công nghệ thông tin 

• Bảo hiểm 

• Thương mại và tài chính quốc tế  

• Sản xuất và Tổ chức 

• Quản trị vận hành 

• Khởi nghiệp 

• Quản trị nhân sự 

• Hệ thống thông tin quản trị 

• Quản trị nguồn lực 

• Logistics 

• Tài chính & Đầu tư 

• Ngân hàng 

 
Quy định gửi bài 
 
Các bài viết gửi về Hội thảo cần được viết bằng tiếng Anh, không quá 10.000 từ, đã bao gồm tài 

liệu tham khảo, tiêu đề bài viết, tên tác giả, địa chỉ email và tổ chức công tác. Các tác giả gửi bài 

viết tới địa chỉ email: ciemb@neu.edu.vn hạn cuối vào ngày 26 tháng 09 năm 2019. Hướng dẫn 

chi tiết về kĩ thuật trình bày bài viết được cung cấp ở mục Hướng dẫn nộp bài tại 

http://ciemb.neu.edu.vn/guidelines/ 

 
Khi nộp bài, tác giả vui lòng cho biết nguyện vọng nếu muốn được xem xét để xuất bản tại các 

Tạp chí ISI và SCOPUS liên kết với Hội thảo hoặc Số đặc biệt của Tạp chí Kinh tế và Phát triển (JED) 

ấn phẩm tiếng Anh.   

 

Phí đăng kí 
 
Phí đăng kí cho các tác giả bao gồm phần tiếp đón, tham dự buổi trình bày của các diễn giả chính 
và tất cả các phiên khác của Hội thảo, kỷ yếu hội thảo, giấy chứng nhận tham gia hội thảo, bữa 
trưa và bữa tối gala. Ít nhất một tác giả của bài viết phải đăng kí trả phí. 

 Đăng ký sớm 
Trước 15/10/2019 

Thông thường 
Trước 31/10/2019 

Tác giả thường 
 

USD 150 (VND 3,500,000) USD 175 (VND 4,000,000) 

Nghiên cứu sinh 
 

USD 75 (VND 1,750,000) USD 90 (VND 2,000,000) 

mailto:ciemb@neu.edu.vn
http://ciemb.neu.edu.vn/guidelines/
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Mốc thời gian quan trọng 
 

26/09/2019 Hạn cuối nộp bài viết hoàn chỉnh 

06/10/2019 Thông báo kết quả xét duyệt 

15/10/2019 Hạn cuối cho đăng ký sớm 

31/10/2019 Hạn cuối cho đăng ký thông thường 

26-27/11/2019 Ngày diễn ra hội thảo  

 
Tất cả các thông tin về Hội thảo CIEMB 2019 được công bố tại trang web 
http://ciemb.neu.edu.vn/ 
 
Thông tin liên lạc 

Email: ciemb@neu.edu.vn 
 
Facebook: https://www.facebook.com/CIEMBNEU/ 
 
Phone: (84) 24 36 280 280 
 

http://ciemb.neu.edu.vn/
mailto:ciemb@neu.edu.vn
https://www.facebook.com/CIEMBNEU/

