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TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH–MARKETING 
VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ ỨNG DỤNG 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2019  

 

THƯ MỜI  
VIẾT BÀI VÀ THAM HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP VIỆN 

 

Kính gửi: Quý Thầy Cô 

 

Với mục đích: 
- Nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng mềm tại Trường Đại học Tài chính–

Marketing; đáp ứng tốt hơn nhu cầu nguồn nhân lực cho xã hội, phù hợp với xu hướng toàn 
cầu hóa và hội nhập quốc tế. 

- Nhìn nhận lại thực trạng của việc giảng dạy, phương pháp và hình thức đánh giá 
kết quả học các học phần kỹ năng mềm tại Trường trong thời gian vừa qua; đề ra những giải 
pháp, đề xuất, thay đổi, cải thiện nhằm đạt mục tiêu hướng nhiều đến thực hành và nâng cao 
chất lượng đào tạo kỹ năng mềm trong thời gian tới. 

- Tạo cơ hội phát triển; trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và thống nhất trong giảng 
dạy của các nhà nghiên cứu, giảng viên trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng mềm tại Trường.  

- Tăng cường sự thấu hiểu, đồng cảm và phối hợp giữa Viện Nghiên cứu kinh tế ứng 
dụng với các đơn vị khác có liên quan trong Trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nói 
chung và kỹ năng mềm nói riêng. 

Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng tổ chức Hội thảo khoa học cấp Viện với chủ đề 
“Xây dựng hệ thống bài tập thực hành và đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học trong 
và sau quá trình giảng dạy Kỹ năng mềm tại trường Đại học Tài chính – Marketing”. 

- Thời gian: 08 giờ 30, thứ Năm, ngày 15 tháng 08 năm 2019. 
- Địa điểm: Phòng A.109, Cơ sở 2/4 Trần Xuân Soạn, Q.7, TP.HCM. 
Ban Tổ chức trân trọng kính mới Quý Thầy Cô tham gia viết bài cho Hội thảo về chủ 

đề này, với thông tin như sau: 
1. Các vấn đề trọng tâm: 

- Đổi mới hệ thống bài tập cho các môn học Kỹ năng mềm theo hướng thực hành ứng 
dụng, cập nhật với sự phát triển của xã hội; 

- Xây dựng hình thức đánh giá kết quả học các môn học Kỹ năng mềm; 
- Đổi mới, sáng tạo nội dung giảng dạy các môn học Kỹ năng mềm; 
- Đổi mới, sáng tạo hình thức tổ chức dạy học các môn học Kỹ năng mềm. 

2. Yêu cầu hình thức bài viết: 
- Font: Times New Roman, cỡ chữ 13; 
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- Chi tiết (xem file Mẫu viết bài). 
3. Thời gian và địa chỉ nhận bài viết:  

- Chậm nhất ngày 10/08/2019. 
- Địa chỉ Email nhận bài viết: vienkinhte@ufm.edu.vn 

4. Liên hệ:  
- Văn phòng VNCKTUD; P.B210, Cơ sở 2/4 Trần Xuân Soạn, Q.7, TP.HCM. 
- Điện thoại Viện: 028.37720573  số nội bộ 259 hay 260 (từ thứ Hai đến thứ Sáu, 

trong giờ hành chính). 
Ban tổ chức rất mong nhận được bài viết tham gia hội thảo và hân hạnh được đón tiếp 

Quý Thầy Cô tại Hội thảo này. 
Trân trọng. 

 

   TM. BAN TỔ CHỨC 
   P. VIỆN TRƯỞNG 

 

 

  ThS. Nguyễn Văn Phong  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


