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GIẤY MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ
Chủ đề: “Đổi mới, Sáng tạo và Khởi nghiệp vì Mục tiêu Phát triển Bền vững:
05 năm nhìn lại và Tầm nhìn phía trước”

Kính gửi:
I.

Các nhà khoa học

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông qua Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã
hội (CSIE) cùng các đối tác gồm có Hội đồng Anh Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ khởi
nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC), Trung tâm Pháp-Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG) tổ
chức Hội thảo Quốc tế “Đổi mới, Sáng tạo và Khởi nghiêp vì mục tiêu phát triển bền
vững: 05 năm nhìn lại và Tầm nhìn phía trước”.
Thời gian: ngày 18 tháng 08 năm 2020
Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207, đường Giải Phóng, quận Hai Bà
Trưng, thành phố Hà Nội.
II.

CHỦ ĐỀ THAM LUẬN

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mới các nhà khoa học, nhà quản lý, hoạch định
chính sách, đại diện doanh nghiệp, các nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu trẻ tham gia viết
bài tham luận cho Hội thảo
a. Khởi nghiệp – Đổi mới Sáng tạo
• Hệ sinh thái khởi nghiệp-đổi mới sáng tạo quốc gia;
• Đo lường đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp (cấp quốc gia, địa phương, ngành, đa
ngành);
• Các mô hình đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp;
• Các phương pháp, mô hình lồng ghép đổi mới-sáng tạo-khởi nghiệp trong trường
đại học;
• Hoạt động ươm tạo đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp;
• Đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp với công nghệ số;
• Sáng tạo mở, thành phố thông minh, khởi nghiệp công nghệ;

• Các tình huống đổi mới-sáng tạo, khởi nghiệp và bài học kinh nghiệm;
b. Sáng tạo Xã hội – Khởi nghiệp Xã hội – Doanh nghiệp Xã hội
• Các mô hình, hình thái của sáng tạo và kinh doanh tạo tác động xã hội (doanh
nghiệp xã hội, tổ chức phi lợi nhuận, kinh doanh bao trùm, doanh nghiệp tạo tác
động xã hội, doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động, trách nhiệm xã hội của doanh
nghiệp);
• Đánh giá thực trạng khu vực doanh nghiệp xã hội 05 năm kể từ khi có Luật Doanh
nghiệp 2014;
• Kinh nghiệm quốc tế trong việc phát triển khu vực doanh nghiệp xã hội đáp ứng
yêu cầu phát triển xã hội;
• Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp xã hội;
• Khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo với phát triển bền vững;
• Các tình huống điển hình doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội ở
Việt Nam;
• Sáng tạo xã hội, khởi nghiệp xã hội trong các trường đại học;
• Đầu tư tạo tác động và tín dụng, tài chính vi mô;
• Đo lương tác động xã hội.
c. Năng lực đổi mới sáng tạo cá nhân
• Năng lực đổi mới sáng tạo của cá nhân: khái niệm, đặc điểm, tiêu chí đánh giá, các
nguồn hình thành, các nhân tố ảnh hưởng;
• Đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo của cá nhân;
• Giải pháp nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của cá nhân;
• Lý thuyết và thực tiễn về năng lực đổi mới sáng tạo của sinh viên trong các cơ sở
giáo dục đại học: Tiêu chí đánh giá, các nhân tố ảnh hưởng, thực trạng, và giải
pháp nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của sinh viên;
• Hệ sinh thái phát triển năng lực đổi mới sáng tạo của sinh viên trong các cơ sở giáo
dục đại học.
III.

THỂ LỆ GỬI BÀI HỘI THẢO

• Thời gian: Gửi toàn văn bài viết trước ngày 18.07.2020 đến csie@neu.edu.vn
• Trình bày: Bài viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, có dung lượng từ 3000 đến
6000 từ, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, khổ giấy A4, bảng mã Unicode,
giãn dòng 1.3, lề trái 3 cm, lề trên, lề phải, lề dưới 2 cm.

• Cấu trúc: Tên bài viết; họ và tên tác giả, học hàm, học vị, tên đơn vị công tác; tóm
tắt bài viết (không quá 250 từ); từ khoá (3-5 từ); nội dung bài viết (có phần giới
thiệu và kết luận); tài liệu tham khảo; phụ lục (nếu có). Cuối bài viết, tác giả ghi
rõ địa chỉ email, số điện thoại để Ban tổ chức liên hệ, trao đổi.
IV.

KỶ YẾU
a. Bài viết bằng tiếng Anh đạt yêu cầu sẽ được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa
học quốc tế có số xuất bản ISBN.
b. Bài viết bằng tiếng Việt đạt yêu cầu sẽ được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa
học quốc gia có số xuất bản ISBN.

