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THƯ MỜI VIẾT BÀI 
 

HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ NHẤT 

CÁC VẤN ĐỀ ĐƯƠNG ĐẠI TRONG KINH TẾ, QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH 

1st CIEMB 2018 

Ngày 29-30 tháng 11 năm 2018, Hà Nội – Việt Nam 

----------------------- 

Giới thiệu 
Hội thảo Quốc tế lần thứ nhất về Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh (1st 

CIEMB 2018) sẽ diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam, do Đại học Kinh tế Quốc dân (Việt Nam) phối 

hợp cùng Đại học Quốc gia Australia (Úc), Đại học Quốc gia Kangwon (Hàn Quốc), và Đại học 

Szczecin (Ba Lan) đồng tổ chức. 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. 

 

Tất cả các bài viết sẽ được phát hành trong CD 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. 

 

Diễn giả chính 
 

 
Giáo sư Peter J. N. Sinclair 

• Giáo sư Kinh tế học, Khoa Kinh tế học, Đại học Birmingham, Vương quốc Anh; 

• Chủ tịch, Trường Royal Economic Society Easter (1994-2015);  

• Thành viên hội đồng, Hội đồng Kinh tế Hoàng gia;  

• Thành viên, Nhóm chuyên gia Kinh tế, Cơ quan Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh; 

• Phó chủ tịch, Nhóm nghiên cứu Tài chính và Tiền tệ vĩ mô (thành viên hội đồng từ năm 

2001, phó chủ tịch từ năm 2013);  

• Chuyên gia tư vấn, Ngân hàng Trung Ương Anh (từ năm 2004);  

• Giám đốc khóa đào tạo, các khóa Ngân hàng Trung ương Seanza (từ năm 2004 tới năm 

2014);  

• Thành viên hội đồng biên tập, Tạp chí Oxford Economic Papers (từ năm 1981 tới năm 

2012). 

 

Lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm các vấn đề thuộc Kinh tế tiền tệ, Kinh tế vĩ mô và Kinh tế 

quốc tế; các vấn đề về ổn định tài chính; kinh tế học về dầu mỏ, thuế và thất nghiệp; Brexit. 
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Giáo sư Iwona Foryś 

• Giáo sư Kinh tế học, Khoa Kinh tế và Quản lý, Đại học Szczecin, Ba Lan; 

• Thành viên, Nhóm chuyên gia Liên minh châu Âu tại West Pomeranian; 

• Thành viên, Hội đồng về Quản trị thiết bị tại Hội đồng Tiêu chuẩn hóa Ba Lan, Warsaw; 

• Thành viên, Hội đồng về Thị trường bất động sản tại Hội đồng Tiêu chuẩn hóa Ba Lan, 

Warsaw; 

• Thành viên, Hiệp hội Kinh tế quốc tế Đại Tây Dương (IAES);  

• Thành viên, Hiệp hội Bất động sản Mỹ (ARES); 

• Thành viên, Hiệp hội Kinh tế Châu Âu (EES). 

 

Lĩnh vực nghiên cứu của bà bao gồm ứng dụng phương pháp thống kê và kinh tế lượng vào thị 

trường bất động sản, định giá và quản lý tài sản; mô hình hóa giá, chỉ số giá cho thị trường bất 

động sản; phân tích thị trường bấ động sản và đầu tư bất động sản. 

 

 
 

Tiến sĩ Long Chu 

• Giảng viên cao cấp, Trường Chính sách công Crawford, Đại học Quốc gia Úc (ANU); 

• Biên tập viên, Tạp chí Asia & the Pacific Policy Studies; 

• Thành viên hội đồng, Hiệp hội Kinh tế quốc tế ISVE; 

• Ban điều hành, Nhóm Kinh tế và Chính sách Việt Nam, một diễn đàn ở Úc nhằm chia sẻ 

và thảo luận các vấn đề kinh tế Việt Nam. 

 

Lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm việc xây dựng mô hình ứng dụng có thể hỗ trợ hoạch định 

chính sách về tái cơ cấu, quản lý nguồn nước và tài nguyên thủy sản, an toàn sinh học và kiểm 

soát dịch bệnh. 
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Địa điểm 

 
Hội thảo CIEMB 2018 sẽ được tổ chức tại Hội trường lớn, tòa nhà A2, trường Đại học Kinh tế 

Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam. 

 

Chủ đề 
 

Chúng tôi tiếp nhận tất cả các bài báo 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 
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• Quản trị chi phí 

• Quản trị hiệu quả kinh doanh 

• Thống kê 

• Quản trị truyền thông 

• Tài chính doanh nghiệp 

• 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 30 tháng 09 năm 2018.  

 

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

http://jed.neu.edu.vn/submission-guidelines/submission-guidelines.372477.aspx 

 

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

ở Số đặc biệt của Tạp chí Kinh tế và Phát triển (JED) ấn phẩm tiếng Anh. 

 

Tác giả cần phải cam kết rằng bài viết là công trình nghiên cứu gốc và chưa được xuất bản ở bất 

kì nơi nào khác trước đó.  Nghiêm cấm việc gửi bài đồng thời tới các hội nghị, hội thảo hoặc tạp 

chí khác. 

 

Kết quả về chấp nhận bài viết sẽ được thông báo vào ngày 15 tháng 10 năm 2018. 

 

 

 

mailto:ciemb@neu.edu.vn
http://jed.neu.edu.vn/submission-guidelines/submission-guidelines.372477.aspx
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Phí đăng kí 

Phí đăng kí cho các tác giả đã bao gồm phần tiếp đón, tham dự buổi trình bày của các diễn giả 

chính và tất cả các chương trình khác của Hội thảo, kỷ yếu hội thảo và giấy chứng nhận tham gia 

hội thảo. Ít nhất một tác giả của bài viết phải đăng kí trả phí. 

 Đăng ký sớm 

Trước 21/10/2018 

Thông thường 

Trước 31/10/2018 

Tác giả thường 

 

USD 50 (VND 1,000,000) USD 75 (VND 1,500,000) 

Nghiên cứu sinh 

 

USD 25 (VND 500,000) USD 40 (VND 800,000) 

Cán bộ Đại học Kinh tế Quốc dân 

 

USD 25 (VND 500,000) USD 40 (VND 800,000) 

 

 

Mốc thời gian quan trọng 
 

30/09/2018 Hạn cuối nộp bài viết hoàn chỉnh 

15/10/2018 Thông báo kết quả xét duyệt 

21/10/2018 Hạn cuối cho đăng ký sớm 

31/10/2018 Hạn cuối cho đăng ký thông thường 

29-30/11/2018 Ngày diễn ra hội thảo  

 

Tất cả các thông tin về Hội thảo CIEMB lần thứ nhất được công bố tại trang web 

https://ciemb.neu.edu.vn/ 

 

Các yêu cầu và thông tin khác, xin vui lòng liên hệ qua email: ciemb@neu.edu.vn 

https://ciemb.neu.edu.vn/
mailto:ciemb@neu.edu.vn
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CALL FOR PAPERS 

 
1st International Conference on  

Contemporary Issues in Economics, Management and Business 

1st CIEMB 2018 

29th-30th November, Hanoi - Vietnam 

----------------------- 

Introduction 
 

The 1st International Conference on Contemporary Issues in Economics, Management & Business 

(1st CIEMB 2018) will be held in Hanoi, Vietnam. The conference is hosted jointly by National 

Economics University (Vietnam), Australian National University (Australia), 

Kangwon National University (Korea), and University of Szczecin (Poland). The aim of the 

conference is to create a forum for scholars from different academic fields of economics, business 

and management to exchange and present their research. The conference will provide a platform 

for debates on contemporary issues of aforementioned fields, supporting strategies to stimulate 

sustainable worldwide growth and development.  

 

All full papers will be issued in the conference CD proceedings with ISBN and also available 

online. Good quality papers have chances to be published in the Special Issue of the Journal of 

Economics & Development (JED). 

 

Keynotes Speakers 

 
 

Prof. Peter J. N. Sinclair 

• Professor of Economics, Department of Economics, University of Birmingham, the UK 

• Chairman, Royal Economic Society Easter School (1994-2015);  

• Council member, Royal Economic Society;  

• Member, Economics Experts Working Group, (UK) Office of National Statistics;  

• Vice-president, Macro Money and Finance Research Group (committee member since 

2001, vice-president since 2013);  

• Consultant, Bank of England (since 2004);  

• Course director, Seanza Central Banking courses (from 2004 to 2014);  

• Editorial board member, Oxford Economic Papers (from 1981 to 2012). 

 

His research interests are all aspects of monetary economics, and other areas in macroeconomics 

and international economics; financial stability questions; the economics of oil, taxation and 

unemployment; Brexit.  
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Prof. Iwona Foryś 

• Professor of Economics, Faculty of Economics and Management, University of Szczecin, 

Poland; 

• Member of the Panel EU Experts on West Pomeranian Province; 

• Member of Committee for Facility Management at Polish Committee for Standardization, 

Warsaw; 

• Member of Committee for Real Estate Market at Polish Committee for Standardization, 

Warsaw; 

• Member of the International Atlantic Economics Society (IAES); 

• Member of the American Real Estate Society (ARES); 

• Member of the European Economic Association (EES). 

 

Her research interests are the use of econometrics and statistics methods on the real estate market; 

property valuation and property management; modeling prices, price indices for the real estate 

market; the real estate market and real estate investment analysis.  
 

 
 

Dr. Long Chu 

• Senior Lecturer, Crawford School of Public Policy, Australian National University 

(ANU); 

• Editor of Asia & the Pacific Policy Studies; 

• Member of the executive board of the International Society of Vietnam Economists; 

• Convener of the Vietnam Policy & Economy Group, an Australia-based forum for sharing 

and discussing recent developments on various aspects of Vietnam economy. 

 

His research interest is to create applied models to support policy making about structural reforms, 

management of water and fishery resources, biosecurity and disease controls.  
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Venue 

 
The 1st CIEMB 2018 will be held in Grand Convention Hall, A2 Building, National Economics 

University, 207 Giai Phong Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam. 

 

Topics 

 
We welcome papers both theoretically and empirically on topics in any fields of economics, 

management and business. Topics of interest include, but are not limited to: 

 

Economics 

• Agricultural and Natural Resources Economics 

• Government Finance 

• Health Economics 

• Industrialization 

• Financial Economics 

• Economic Development 

• International Economics 

• Labor Economics 

• Rural Development 

• Regional Development 

• Welfare Economics 

• Sustainable Development 

• Energy Economics 

• Economic Development 

• Environmental Economics 

• Law & Economics 

• Microeconomics 

• Macroeconomics 

• Political Economy 

• Environmental Economics 

• Tourism Economics 

• Emerging Economics 

• Monetary and Fiscal Policies 

• Applied Econometrics 

 

Business and Management 

• Accounting and Auditing 

• Tourism and Hospitality 

• Real Estate and Land Management 

• Human Resource Economics and Management 

• Business Information Systems 

• Commerce  

• Leadership 

• Cost Management 

• Business Performance Management 

• Business Statistics 

• Communications Management 

• Corporate Finance 
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• Organization Development 

• Human Resources 

• Information Systems 

• Information Technology Management 

• Insurance 

• International Finance and Trade 

• Production & Organizations 

• Operations Management 

• Entrepreneurship 

• Human Resources Management 

• Management Information Systems 

• Resource Management 

• Logistics 

• Finance & Investment 

• Banking 

 

Submission 

 
Full submitted papers must be in English, not more than 10,000 words including references with 

title of the paper; authors’ names, e-mail addresses and affiliations. Prospective authors will 

submit their full papers to the email address: ciemb@neu.edu.vn by September 30th, 2018. 

 

Detailed instructions for formatting the paper are available on Submission Guidelines.  

http://jed.neu.edu.vn/submission-guidelines/submission-guidelines.372477.aspx 

Please indicate at the submission if you want to be considered for the Special Issue of the Journal 

of Economics & Development (JED). 

 

Authors are required to commit that their papers represent original works and are previously 

unpublished elsewhere. Simultaneous submission to any other conference, workshop or journal is 

strictly prohibited. 

 

The notification of acceptance will be on 15th October 2018 

 

Registration Fee 

 
The registration fee for the authors will include a welcome reception gathering, attending keynote 

speeches and all sessions, conference proceedings, and a certificate of presentation. At least one 

author of each paper must pay the registration fee.  

 Early Bird 

Before 21st October 2018 

Regular 

Before 31st October 2018 

Regular Author  

 

USD 50 (VND 1,000,000) USD 75 (VND 1,500,000) 

PhD Student Author  

 

USD 25 (VND 500,000) USD 40 (VND 800,000) 

NEU Author  

 

USD 25 (VND 500,000) USD 40 (VND 800,000) 

 

  

http://jed.neu.edu.vn/submission-guidelines/submission-guidelines.372477.aspx
http://jabes.ueh.edu.vn/Home/Module?path=SpecialIssue
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Important Dates 
 

30th September 2018 Deadline for Full Papers 

15th October 2018 Notification of Accepted Papers 

21st October 2018 Deadline for Early Bird Registration 

31st October 2018 Deadline for Regular Registration 

29th-30th November 2018 Conference Dates  

 

All information for the 1st CIEMB 2018 could be found at https://ciemb.neu.edu.vn/ 

For further inquiries and information, pls. contact email address ciemb@neu.edu.vn 

 

 

 

https://ciemb.neu.edu.vn/

