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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019 

 

THÔNG BÁO SỐ 3 
Về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia  

“Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin - thực trạng và xu thế” 

 

Trong những năm gần đây, cách mạng công nghiệp 4.0 ảnh hưởng mạnh mẽ 

hơn bao giờ hết đến mọi mặt của xã hội thì công nghệ thông tin càng ngày càng thể 

hiện vai trò then chốt trong phát triển các ngành kinh tế. Phát triển nguồn nhân lực 

công nghệ thông tin vừa tăng cường hiệu quả đào tạo, vừa đáp ứng được nhu cầu của 

thị trường lao động trong giai đọan tới được xem là quyết sách vô cùng quan trọng.  

Nằm trong chuỗi hội thảo về nhân lực trình độ cao đã được Trung tâm Thông 

tin và Dự báo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam chủ trì trong thời gian qua, Hội thảo 

khoa học quốc gia với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghệ thông 

tin - thực trạng và xu thế” được tổ chức vào tháng 3/2020.  

Ban tổ chức trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, cơ quan giáo dục 

trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp, chuyên gia, giảng viên, cán bộ nghiên cứu và 

người học…đăng ký viết bài tham gia Hội thảo. Thông tin cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu của hội thảo 

- Tạo cơ hội chia sẻ và trao đổi các kết quả nghiên cứu về thực trạng cũng như dự 

báo xu huớng nhu cầu đào tạo nhân lực trình độ cao ngành công nghệ thông tin đến 

năm 2025. 

- Là diễn đàn để các nhà nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, hoạch định chính sách 

phát triển kinh tế, đại diện bên cầu lao động (các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao 

động) và bên cung lao động (ngành giáo dục, các trường đại học...) cùng thảo luận về 

vấn đề phát triển nhân lực ngành CNTT - định hướng chương trình đào tạo và giải 

pháp giai đoạn 2020- 2025 và hướng đến 2030. 

2. Nội dung hội thảo 

- Thực trạng nhân lực ngành công nghệ thông tin; 

- Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT; 

- Khả năng đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT; 

- Nhu cầu về chất lượng đối với nhân lực công nghệ thông tin trình độ đại học 

trên thị trường lao động; 

- Xu hướng sử dụng nhân lực ngành CNTT và một số ưu tiên định hướng đào 

tạo; 
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- Các điều kiện đảm bảo cho việc phát triển các chương trình đào tạo ngành 

CNTT; 

- Giải pháp, điều chỉnh chương trình đào tạo phát triển nhân lực CNTT nhằm 

đáp ứng tốt các yêu cầu của thị trường lao động; 

- Hợp tác trong đào tạo giữa trường đại học và doanh nghiệp đối với nhân lực 

ngành CNTT; 

- Xây dựng, cập nhật và chia sẻ dữ liệu về nhân lực ngành CNTT giữa trường 

đại học và doanh nghiệp. 

3. Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Việt, tiếng Anh. 

4. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo 

 Thời gian: Hội thảo tổ chức vào 05/3/2020. 

 Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam. 

5. Thông tin về việc gửi bài  

 Hạn nộp Tóm tắt (Abstract): Ngày 10/01/2020 

 Thông báo chấp nhận Tóm tắt (Abstract): Ngày 15/01/2020 

 Hạn nộp toàn văn bài viết: Ngày 31/01/2020 

 Hạn hoàn chỉnh bài viết sau khi có kết quả phản biện: Ngày 16/02/2020  

 Bài viết gửi cho Hội thảo chưa từng được công bố trên bất kỳ Kỷ yếu, Tạp chí 

nào. Bài viết hoàn chỉnh dưới dạng báo cáo hội thảo, không quá 5000 từ bằng 

tiếng Anh hoặc tiếng Việt.  

 Bản thảo khi nộp cần có Tóm tắt khoảng 300 từ (bằng 2 ngôn ngữ tiếng Anh và 

tiếng Việt) và 4 - 6 từ khóa được liệt kê theo thứ tự alphabet. 

 Các tài liệu tham khảo được trình bày theo chuẩn APA. 

 Hình thức trình bày toàn văn bài viết: Tham khảo Quy định về hình thức 

trình bày đính kèm.  

 Hình thức trình bày báo cáo tại Hội thảo: Thuyết trình hoặc Poster.  

      Các báo cáo được chọn sẽ trình bày trong 15 phút. 

6. Kỷ yếu Hội thảo  

    Hội thảo sẽ xuất bản Kỷ yếu có chỉ số ISBN, các bài đạt chất lượng sẽ được 

đăng trong kỷ yếu Hội thảo. 

7. Địa chỉ liên hệ, gửi tóm tắt bài viết và đăng kí tham gia hội thảo  

- Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:  

ThS. Ngô Thị Thanh Tùng: ĐT: 0904728879, Email: ngotung2012@gmail.com 

ThS. Phạm Kim Phượng: ĐT: 0912646506, Email: phamphuong121069@gmail.com  

      - Biểu mẫu đăng kí tham gia Hội thảo:       

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb6n6bumXqJa_MK_7Tk2ZL4xf

NMWE0IMNToIomkOc1lXVJ_A/viewform 

mailto:ngotung2012@gmail.com
mailto:phamphuong121069@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb6n6bumXqJa_MK_7Tk2ZL4xfNMWE0IMNToIomkOc1lXVJ_A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb6n6bumXqJa_MK_7Tk2ZL4xfNMWE0IMNToIomkOc1lXVJ_A/viewform
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Ban tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm tham 

gia của các cơ quan, tổ chức giáo dục, chuyên gia, cán bộ giảng viên, học viên và cá 

nhân quan tâm. 

 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Viện (để b/c); 

- Các đơn vị trong và ngoài Viện; 

- Lưu: VT, VT Trung tâm.  

KT.VIỆN TRƯỞNG 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

Lê Anh Vinh 
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            BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM 

 

THỂ LỆ  

VIẾT VÀ GỬI BÀI CHO HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 
 

 1. Nội dung bài viết 

 1.1.  Bài viết gửi tới hội thảo khoa học là các bài nghiên cứu khoa học pháp lý 

có nội dung mới, công bố kết quả nghiên cứu, giới thiệu kinh nghiệm trong nước và 

quốc tế, trao đổi khoa học, bình luận, phản biện về những vấn đề lý luận và thực tiễn 

thuộc chủ đề của hội thảo. 

 1.2. Bài gửi hội thảo chưa được gửi đăng trên các báo, kỷ yếu, tạp chí khác. 

Tác giả là chủ sở hữu quyền tác giả của bài viết và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội 

dung khoa học, cũng như các thông tin, tư liệu, số liệu, hình ảnh minh họa… trong bài 

viết. 

 2. Hình thức trình bày bài viết 

 2.1. Bài viết ghi rõ tên tác giả (hoặc nhóm tác giả), địa chỉ làm việc (nếu có), 

chức danh khoa học và hòm thư điện tử của tác giả đứng tên đầu tiên trong bài viết để 

thuận tiện cho Ban thư kí Hội thảo liên lạc trao đổi thông tin. 

 2.2. Đối với phần Tóm tắt 

 Phần viết cô đọng, giới hạn trong khoảng 300 từ (gồm cả tiếng Anh và tiếng 

Việt), trong đó nêu rõ nội dung chính của bài viết.  

 2.3. Toàn văn bài viết cô đọng, không dài quá 5000 từ, trong trường hợp đặc 

biệt, Ban biên tập sẽ xem xét riêng. Bài viết gồm các thông tin sau: 

 - Tên bài viết; 

 - Họ tên tác giả; Địa chỉ tác giả; 

 - Tóm tắt bài viết. Dưới mục tóm tắt có 4-5 “từ khoá”; 

 - Nội dung bài viết; 

 - Tài liệu tham khảo. 

 2.4. Bài viết được soạn trên Microsoft Word, định dạng khổ giấy A4, lề trên và 

lề dưới 2 cm, lề phải và lề trái 2,5 cm, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, dãn 

dòng 1,5 lines, số trang ở giữa bên dưới. 

 2.5. Phần tài liệu tham khảo viết bằng tiếng của nước xuất bản tài liệu đó, 

không quá 10 tài liệu và được trình bày như sau: 
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 - Xếp theo từng ngôn ngữ, tiếng Việt đầu tiên, rồi đến các ngôn ngữ khác (Anh, 

Nga…). 

 - Xếp tài liệu tham khảo theo thứ tự ABC: 

 + Tác giả: xếp thứ tự ABC theo họ 

 + Tài liệu không có tác giả, coi tên cơ quan ban hành như tác giả và xếp theo 

chữ đầu của cơ quan đó (VD: Đảng Cộng sản Việt Nam xếp theo chữ Đ) 

 - Đánh số thứ tự liên tục cho toàn bộ tài liệu tham khảo mọi thứ tiếng 

- Cách trích dẫn trong bài viết và tài liệu tham khảo theo Hướng dẫn Hiệp hội 

tâm lý Mỹ (APA) phiên bản lần thứ 6, ví dụ:  

* Trật tự trình bày tài liệu tham khảo là sách: Tên tác giả (năm công bố), tên 

sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản. 

 * Trật tự trình bày tài liệu tham khảo là bài viết trong tạp chí hay sách: Tên tác 

giả (năm công bố), tên bài viết, tên tạp chí, tập, số, các số trang đầu và cuối của bài 

viết, nơi xuất bản. 

 * Đối với tài liệu online, ghi tên tác giả, năm, tên bài, website và địa chỉ đường 

link, ngày cập nhật. 

 3. Ban Nội dung có quyền quyết định bài nào được đăng và không được đăng. 

Các bài không được đăng sẽ được thông báo tới tác giả. 

 * Lưu ý: Tác giả gửi bài cần phải kiểm tra để đảm bảo bài báo của mình tuân 

thủ các quy định trên. Bài báo có thể bị trả lại cho tác giả nếu không theo những 

hướng dẫn này. 

 


