
QUY CÁCH BÀI VIẾT THAM LUẬN 

Hội thảo khoa học quốc gia:“Nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho phát triển 
trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những đáp ứng của giáo dục đại học Việt Nam”

- Các tác giả đăng ký gửi bài tham gia Hội thảo cần hoàn thành báo cáo toàn
văn tham luận dài không quá 5000 từ, định dạng chữ Times New Roman; cỡ chữ 12
trên khổ giấy A4; bảng mã Unicode; giãn dòng 1,2; lề trái 3cm; lề trên, lề dưới, lề phải
2cm. Cấu trúc bài tham luận gồm: Tên bài viết, họ tên tác giả, học hàm, học vị (riêng
tên đơn vị, địa chỉ email, số điện thoại di động được đặt ở chế độ footnote, in thẳng, cỡ
chữ 11); Tóm tắt bài viết (không quá 500 từ), in nghiêng, cỡ chữ 11, từ khóa (3 - 5 từ);
Nội dung bài viết gồm các phần: Giới thiệu, Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu, Các
nội dung phân tích, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục (nếu có).

- Thời gian gửi báo cáo toàn văn tham luận: Trước 17h ngày 25/10/2018, đến
địa chỉ email: hdqggdhoithao4.0@gmail.com

-  Tóm tắt/Abstract: khoảng 500 từ,  bằng tiếng Việt  và  tiếng Anh, font  chữ
Times New Roman, in nghiêng, cỡ chữ 11, giãn dòng 1.1, có từ khóa.

- Hình thức trình bày cụ thể như sau:

TÊN BÀI BẰNG CHỮ IN HOA, ĐÂÂM, CỠ CHỮ 14, CĂN GIỮA
(CENTER)

Học hàm, học vị, họ và tên (thẳng, đâ Âm, cân lề phải, cỡ chữ 12)

Đơn vị công tác (khoa/phòng hoặc tương đương, trường/viện nc…), thẳng, không đâ âm,
cỡ chữ 12 (đặt ở chế độ footnote)

Địa chỉ email và/hoă âc điê ân thoại liên hê â, thẳng, không đâ âm, cỡ chữ 12 (đặt ở chế độ
footnote)

Tóm tắt (nghiêng, đâ âm): in nghiêng, không đâ âm cỡ chữ 11

Từ khoá: 3 – 5 từ/cụm từ (nghiêng, không đâ âm) cỡ chữ 11

Abstract: normal (not bold nor italic).

Keywords: 3 – 5 words/phrases (italic)

Nô âi dung báo cáo trình bày theo quy cách sau:

1. ĐĂÂT VẤN ĐỀ / DẪN NHÂÂP / MỞ ĐẦU (CHỮ IN HOA, ĐÂÂM, CỠ CHỮ 12)
Phần này nêu rõ tính cấp thiết/sự cần thiết, nguyên nhân, ý nghĩa của vấn đề

nghiên cứu
2. NÔÂI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1. Câu hỏi/vấn đề nghiên cứu (Chữ thường, đâ Âm, cỡ chữ 12)
2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1 (in nghiêng, cỡ chữ 12)
2.2.2 (in nghiêng, cỡ chữ 12)
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Abcdada adkfaj;dkfj galkd; ak kajdkaj;fw ajd (chữ thường, không đâ âm, cỡ chữ 12).

Nguồn trích dẫn trình bày như đoạn dưới đây:

Trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, với sự hỗ trợ của Internet
vạn vật IoT và số hóa dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa trong sản xuất, dịch vụ và quản
lý, cùng với các vật liệu mới, thông minh và các công nghệ tiên tiến sẽ tạo ra những máy móc
mới, thiết bị mới nhất với những năng lực thần kỳ mà trước đây chỉ có trong thần thoại. Khoa
học và Công nghệ là chiếc đũa thần để đưa dân tộc ta theo kịp và sánh vai các nước trên thế
giới. Và nguồn nhân lực chất lượng cao chuẩn quốc tế, nắm vững kiến thức và khoa học công
nghệ hiện đại, sẽ là chủ nhân của những chiếc đũa thần -  là lớp người quyết định tương lai
của dân tộc trong thế kỷ 21 và trong suốt lịch sử phát triển của đất nước. Chính vì vậy, đổi
mới mạnh mẽ giáo dục đại học (giáo dục đại học được hiểu là cả đào tạo bậc đại học và sau
đại học)........

Tham luận phân tích những đặc trưng cơ bản của cách mạng công nghiệp 4.0 tác động
đến giáo dục đại học và yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực; phân tích đánh giá thực trạng và
dự báo các xu thế mới; từ đó đề xuất một số giải pháp để đáp ứng và đổi mới giáo dục đại học
Việt Nam trong thời gian tới.  

2.3. Kết quả, ý nghĩa và vấn đề thảo luâ Ân

3. KẾT LUÂÂN

TÀI LIÊÂU THAM KHẢO

Sắp xếp theo tên tác giả Viê ât Nam hoă âc họ tác giả nước ngoài, theo thứ tự ABC. Trình
bày tài liệu theo trình tự: họ/tên tác giả (năm xuất bản). Tên ấn phẩm. Tập, số, Nơi xuất bản:
nhà xuất bản (Nxb). Các tên, thuật ngữ tiếng nước ngoài ghi bằng ký tự Latin. Cỡ chữ 11. Ví
dụ:

Sách:

[1] Nguyễn Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Thanh Thủy (2015), Quản lý nguồn nhân lực khu vực 
công - lí luận và kinh nghiệm một số quốc gia, Nxb. Chính trị Quốc gia, HN.

[2] Klaus Schwab ( 2018), Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Nxb. Chính trị Quốc gia, HN.

[3] Thành ủy Hà Nội (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVI Đảng bộ thành phố
Hà Nội, Nxb. Chính trị quốc gia, HN, tr.30.

Bài báo, báo cáo hô Âi nghị hô Âi thảo:
[1] Đặng Xuân Hoan (2015), Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2015-2020 đáp ứng

yêu cầu đảy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, Tạp chí tổ chức nhà nước Việt Nam.

[2] Ha  Hai  Hoang  (2017),  “Trade-development  nexus  in  the  EU-Vietnam  FTA:  Vietnamese
compromise  for  political  and  economic  interests?”,  KRIS-Korea  Review  of  International
Studies, Vol 19 – 1, pp. 37 – 47, Korea University (ISSN 1226-4741).

Tài liê Âu truy câ Âp trên mạng:
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[1] Lam Điền, “Hành trình 100 năm của triết gia Trần Đức Thảo”, Tuổi trẻ online, ngày 
08/01/2017. Nguồn: https://tuoitre.vn/hanh-trinh-100-nam-cua-triet-gia-tran-duc-thao-
1248832.htm

[2] Nguyễn Thị Tuyết Mai, “Một số vấn đề về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt 
Nam”. Nguồn: 
http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/126/0/1010070/0/35262/Mot_so_van_de_ve_phat_trien_ngu
on_nhan_luc_chat_luong_cao_o_Viet_Nam

Tổng hợp Danh mục tài liệu tham khảo của cả bài báo cáo

[1] Nguyễn Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Thanh Thủy (2015),  Quản lý nguồn nhân lực khu vực
công - lí luận và kinh nghiệm một số quốc gia, Nxb. Chính trị Quốc gia, HN.

[2] Ha  Hai  Hoang  (2017),  “Trade-development  nexus  in  the  EU-Vietnam  FTA:  Vietnamese
compromise  for  political  and  economic  interests?”,  KRIS-Korea  Review  of  International
Studies, Vol 19 – 1, pp. 37 – 47, Korea University (ISSN 1226-4741).

[3] Đặng Xuân Hoan (2015), Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2015-2020 đáp ứng 
yêu cầu đảy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, Tạp chí tổ chức nhà nước Việt Nam.

[4] Nguyễn Thị Tuyết Mai, “Một số vấn đề về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt 
Nam”. Nguồn: 
http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/126/0/1010070/0/35262/Mot_so_van_de_ve_phat_trien_ngu
on_nhan_luc_chat_luong_cao_o_Viet_Nam

[3] Klaus Schwab (2018), Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Nxb. Chính trị Quốc gia, HN.

[5] Thành ủy Hà Nội (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVI Đảng bộ thành phố
Hà Nội, Nxb. Chính trị quốc gia, HN, tr.30.
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