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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆT- ANH 
 

Số: 254/TB-VNUK-KH&HTQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Đà Nẵng, ngày 15 tháng 10 năm 2019 

THÔNG BÁO 

V/v mời tham dự seminar “Hướng dẫn viết bài báo khoa học xuất sắc để 

công bố trên những tạp chí quốc tế uy tín” 

 
Nhằm mục đích nâng cao chất lượng chất lượng nghiên cứu khoa học và tăng 

cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, Viện Nghiên cứu và Đào tạo 

Việt – Anh (VNUK), Đại học Đà Nẵng trân trọng kính mời cán bộ, giảng viên, nghiên 

cứu sinh, học viên cao học và các sinh viên có quan tâm đến tham dự và trao đổi học 

thuật tại seminar với tiêu đề trên được tổ chức tại Viện với thông tin như sau: 

1. Thời gian:   8h30 thứ sáu ngày 01 tháng 11 năm 2019 

2. Địa điểm:   Phòng 601 (tầng 6) 

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng 

Địa chỉ: 158A  Lê Lợi, Đà Nẵng 

3. Báo cáo viên:  PGS. TS. Bùi Hồng, Đại học Bath, Vương quốc Anh. 

TS. Bùi Hồng là nhà nghiên cứu cao cấp về các hoạt động quản lý, tổ chức và 

chiến lược trong lĩnh vực Khoa học Xã hội, Kinh tế & Kinh doanh, Khoa học Kỹ thuật và 

Vật liệu. Những chủ đề nghiên cứu của TS. Hồng bao quát nhiều chủ đề từ Giáo dục, 

Quản lý, Nhân sự, Khởi nghiệp, Quản lý hành chính công đến phương pháp tổ chức học 

tập vì sự đổi mới và bền vững; hệ thống tư duy, phương pháp tiếp cận đa ngành trong xây 

dựng năng lực tổ chức trong lĩnh vực giáo dục đại học.  

Hiện nay, TS. Hồng đã công bố 51 bài báo trên các ấn phẩm khoa học và tạp chí 

quốc tế uy tín có tên trong danh mục Web of Science và SCOPUS như Hành chính công, 

Quản lý nhóm và tổ chức, Quản lý Học thuật và Tạp chí quốc tế về Quản lý Nguồn nhân 

lực, Tạp chí Quản trị khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Tạp chí Quản lý Tâm lý học, 

Tạp chí Đạo đức Kinh doanh.  

Từ năm 2010 đến nay TS. Hồng đã được tài trợ khoảng 300.000 bảng Anh cho các 

cho 14 dự án nghiên cứu của mình và 240.000 bảng Anh do các doanh nghiệp tài trợ. Nội 

dung các dự án liên quan đến việc Đổi mới giáo dục đại học để nâng cao việc làm cho 

sinh viên tốt nghiệp; chương trình Kết nối các nhà nghiên cứu (do Quỹ Newton tài trợ) 

giữa Vương quốc Anh với các quốc gia như Indonesia, Malyasia, Philippine, Thái Lan, 

Brazil, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan.  

Vào năm 2014, tờ tạp chí hàng đầu trên thế giới là Tạp chí Hành chính công đã 

bầu chọn TS. Bùi Hồng là một nhà nghiên cứu xuất chúng và là một học giả xuất sắc 

trong giới học thuật. 

4. Nội dung của seminar: 

 Trang bị các kỹ năng phát triển ý tưởng nghiên cứu; 

 Trình bày những cách thức mang lại sự thú vị từ hoạt động nghiên cứu;  

https://researchportal.bath.ac.uk/en/projects/uk-kazakhstan-newton-fund-researcher-links-grant
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 Phương pháp cộng tác với các đối tác nghiên cứu một cách hiệu quả; 

 Phương thức đẩy mạnh số lượng và chất lượng xuất bản các công trình nghiên 

cứu trên tạp chí quốc tế thông qua việc chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của 

báo cáo viên. 

5. Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Anh  (có tóm tắt bằng tiếng Việt) 

6. Đối tượng tham dự 

Các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên có quan 

tâm hiện đang học tập và công tác tại các Viện, trường đại học. 

7. Hình thức đăng ký và thời hạn đăng ký 

- Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ:  shorturl.at/ipS47 

- Thời hạn đăng ký:    trước ngày 28-10-2019 

8. Thông tin liên hệ 

Phòng Khoa học & Hợp tác Quốc tế,  

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, ĐHĐN  

Tel: (0236) 629 8868;  Email khcn-htqt@vnuk.edu.vn 

Rất mong đợi được chào đón quý vị đến tham dự và trao đổi học thuật tại 

seminar nói trên.  

          Trân trọng./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Các trường đại học, các viện nghiên cứu.  

- Lưu: HCTH, Phòng KH&HTQT 
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