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GIẤY MỜI  

Tham gia viết bài 

HỘI THẢO KHOA HỌC 

“Tư tưởng tự do dưới góc nhìn của học giả Việt Nam”  

 

Trong tiến trình hội nhập ngày càng toàn diện với thế giới, Việt Nam cần xây dựng một nền 

kinh tế thị trường đích thực nhằm giải phóng và phát huy các nguồn lực một cách hiệu quả 

nhất, đồng thời tạo dựng nền văn hóa dân tộc văn minh, hiện đại, đồng điệu với nhân loại. Một 

trong những nhân tố quyết định sự thành công của tiến trình này, là sự thấu hiểu những tư 

tưởng triết học và kinh tế về tự do, mà trên cơ sở đó, nền văn minh kinh tế thị trường đã sống 

sót và toàn thắng trên phạm vi toàn nhân loại. 

Với mục đích mở rộng mạng lưới và tăng cường kết nối các học giả, người nghiên cứu và trí 

thức quan tâm tới các vấn đề triết học và kinh tế học về tư tưởng tự do, kể từ năm 2013, Trung 

tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) dự kiến tổ chức hội thảo thường niên về lĩnh 

vực này. Dự kiến, đây là sự kiện mang lại cơ hội cho các học giả, các nhà nghiên cứu trao đổi 

các quan điểm, nhận định và cập nhật về những vấn đề lý luận và thực tiễn của kinh tế thị 

trường và tư tưởng tự do kinh tế. 

Năm nay, Hội thảo có chủ đề “Tư tưởng tự do dưới góc nhìn của học giả Việt Nam”, được 

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách tổ chức dưới sự hỗ trợ của Quỹ Friedrich 

Naumann (Cộng hòa Liên bang Đức).  Hội thảo hân hạnh đón tiếp sự tham gia của hai học giả 

hàng đầu Bùi Văn Nam Sơn và Nguyễn Văn Trọng, với tư cách diễn giả danh dự. 

Thời gian (dự kiến): 24-25/09/2013  

Địa điểm (dự kiến): Khách sạn Công đoàn Việt Nam 

                 xóm Mớ Đá - xã Hạ Bì - huyện Kim Bôi - Hoà Bình  

 

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách trân trọng kính mời Ông/Bà tham dự viết bài Hội 

thảo (tiếng Việt) về một trong các chủ đề sau:  

1. Triết học về tự do  

2. Lý thuyết kinh tế học của chủ nghĩa tự do 

3. Lịch sử tư tưởng tự do 

4. Nền tảng đạo đức của thị trường và tự do  

5. Mối quan hệ giữa Tự do và các vấn đề nhân văn, xã hội và phát triển 

 



 

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách 
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 

 

P.707  
704/714   Fax: +84 4 7549921 

Website: www.vepr.org.vn        Email: info@vepr.org.vn 

2 

Các tác giả sẽ được đài thọ chi phí ăn ở trong thời gian diễn ra hội thảo. Bài viết được chấp 

nhận sẽ được đăng tải trên trang web chính thức của VEPR. Các tác giả trình bày tại hội thảo 

được tài trợ thêm chi phí đi lại tới điểm tập trung ở Hà Nội và nhận kinh phí cho bài trình bày. 

 

Thông tin về thời hạn, cấu trúc và hình thức của bài tham dự Hội thảo 

 Các mốc thời gian quan trọng: 

24/07/2013: Hạn gửi đề xuất chủ đề hoặc tóm tắt bài viết. 

31/07/2013: Tác giả nhận thư chấp nhận bài viết. 

04/09/2013: Hạn nộp bản thảo lần 1 

11/09/2013: Tác giả nhận góp ý chỉnh sửa và đề nghị trình bày tại hội thảo 

19/09/2013: Hạn nộp bài viết hoàn chỉnh và tài liệu trình bày, xác nhận tham dự Hội thảo. 

24-25/09/2013: Thời gian diễn ra Hội thảo. 

 

 Email đăng kí đề xuất hoặc tóm tắt bài viết xin gửi kèm các thông tin sau: 

1. Họ và tên tác giả, chức vụ, nơi làm việc, học hàm-học vị, số điện thoại  

2. Tiêu đề bài viết dự kiến 

3. Nội dung (dài khoảng 200 từ)  

Các tác giả gửi email (có đính kèm đề xuất/tóm tắt dạng văn bản) tới địa chỉ hòm thư 

info@vepr.org.vn với tiêu đề: “Đăng ký bài viết cho hội thảo tư tưởng tự do – Họ và tên tác 

giả”. 

 

 Quy cách bài viết: bài viết thực hiện trên kiểu giấy A4, kiểu chữ Times New Roman, độ 

dài khuyến nghị là 4000-6000 từ (không bao gồm phần tài liệu tham khảo), nội dung bao gồm:  

o Tiêu đề bài viết (in đậm, cỡ 18, căn giữa)  

o Tên tác giả (in nghiêng, cỡ 14, căn phải)  

o Nội dung (cỡ chữ 12, cách dòng 1.5, cách đoạn 6 pt, và căn đều 2 bên (justified)  

o Danh mục tài liệu tham khảo (nếu có, cỡ chữ 12, cách dòng đơn).  

Đánh số các tiểu mục bằng chữ số Ả rập (1, 2, 3,...). Đánh số trang ở góc dưới cùng bên phải. Sử 

dụng chú thích ở cuối trang (footnote), cỡ chữ 10. 

Về cách trích dẫn trong bài viết, chỉ cần ghi tên họ và năm hoàn thành, ví dụ (Benedetti và 

Rossini, 1993). Với tài liệu tham khảo, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái của tên họ tác giả. Tham 

khảo cách liệt kê tài liệu tham khảo tại đường dẫn sau http://goo.gl/x2sIV.   

Các tác giả gửi bài viết về địa chỉ info@vepr.org.vn với tiêu đề “Gửi bài viết cho hội thảo tư 

tưởng tự do – Họ và tên tác giả”. 
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VEPR kính đề nghị các tác giả trình bày bài nghiên cứu tại hội thảo có mặt tham dự ít nhất một 

phiên của hội thảo. Nếu các tác giả không từ chối, chúng tôi sẽ hiểu rằng các tác giả sẽ đảm 

đương trách nhiệm này.  

 

Sự tham gia của Ông/Bà sẽ góp phần quan trọng vào thành công của buổi Hội thảo. 

 

Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ: 

Ms. Dương Vân Nga 

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) 

Phòng 707, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.  Hotline: 0975608677. 

Tel: (04) 37547506 – Máy lẻ 714     Fax: (04) 37549921. 

Email: info@vepr.org.vn hoặc duong.vannga@vepr.org.vn 

 

Xin trân trọng cảm ơn. 

 

 

 TM. BAN TỔ CHỨC 

 

 
 

TS. Nguyễn Đức Thành 

Giám đốc  

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 
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