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1. Chủ đề hội thảo: Tài chính công với tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh hiện nay. 

2. Thành phần tham gia  

- CBVC và NCS sinh hoạt chuyên môn Khoa Tài chính công. 

- Các nhà khoa học trong và ngoài Học viện quan tâm tới chủ đề hội thảo. 

3. Thời gian hội thảo dự kiến: Tuần cuối tháng 10/2020. 

4. Thời hạn và địa chỉ gửi bài tham gia hội thảo: Bài viết tham gia hội thảo gửi vào địa 

chỉ Email: khoatcc1963@gmail.com và buitienhanh@gmail.com chậm nhất ngày 10/10/2020. 

5. Quy định về hình thức bài viết tham gia hội thảo 

5.1. Khổ giấy, căn lề, font chữ, dãn dòng: Khổ giấy A4; lề trên 2,5cm; lề dưới 2,5cm; lề 

trái 3,0cm; lề phải 2,0cm; font chữ Time New Roman; cỡ chữ 13; dãn dòng 1,15; fist line 1,2cm; 

dãn khổ afer 6pt. 

5.2. Tên bài viết: Không quá 20 từ, phản ánh trực diện nội dung bài viết, chữ IN HOA 

ĐẬM, căn giữa trang. 

5.3. Tên tác giả: Ghi học hàm, học vị và tên đầy đủ, ở phía dưới tên bài viết, căn bên 

phải; nếu có nhiều tác giả thì mỗi tác giả ghi một dòng riêng. 

5.4. Tóm tắt và từ khóa: Bài viết phải có tóm tắt và từ khóa, tóm tắt bài viết không quá 

1/2 trang giấy A4; từ khoá trình bày ngay dưới phần tóm tắt. 

5.5. Bảng, biểu và hình, sơ đồ:  

Bảng, biểu phải đánh số thứ tự và có tiêu đề rõ ràng ở phía trên của bảng, biểu; tiêu đề 

của bảng, biểu, chữ in thường đậm; có dẫn nguồn phía dưới của bảng, biểu. 

Hình, sơ đồ phải đánh số thứ tự và có tiêu đề rõ ràng ở phía dưới của hình, sơ đồ; tiêu đề 

của hình, sơ đồ chữ in thường đậm; có dẫn nguồn phía dưới của hình, sơ đồ. 

5.6. Danh mục tài liệu tham khảo: Bài viết phải có danh mục tài liệu tham khảo; tiêu đề 

Danh mục tài liệu tham khảo chữ in thường đậm, underline; tài liệu tham khảo phải đánh số 

thứ tự và không quá 10 tài liệu tham khảo. 

5.7. Bài viết phải trình bày chuẩn theo quy định trong văn bản word và không có lỗi chính tả. 

6. Tập hợp bài tham gia hội thảo: BCN khoa giao đ/c Thảo (cán bộ VPK) tập hợp tất cả 

các bài tham gia hội thảo của các tác giả gửi đến khoatcc1963@gmail.com theo quy định sau:  

- Lập file Danh mục bài tham gia hội thảo đã nhận được của các tác giả gồm các thông 

tin: Số TT; Tên bài; Học hàm, học vị và tên tác giả. 

- Tên file của từng bài tham gia hội thảo ghi: Số TT và tên bài tham gia hội thảo tương 

ứng với Số TT và tên bài trong danh mục bài viết tham gia hội thảo. 

- Tất cả các file bài tham gia hội thảo và file Danh mục bài tham gia hội thảo đưa vào 

folder “Hội thảo khoa học giáo viên khoa TCC 2020” lưu ở máy tính của khoa. 

TM/BCN KHOA 

 
Bùi Tiến Hanh 
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