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THÔNG TIN VỀ 
BÀI VIẾT

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Thời hạn gửi toàn văn bài viết bằng 
file MS Word qua email:
vcaa_2019@ueh.edu.vn, đến hết ngày 
30/10/2019.

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO
Cơ sở A - Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM

59C Nguyễn Đình Chiểu Quận 3, TP.HCM

1.

2.

3.

4.

Tác giả có thể sử dụng ngôn ngữ 
tiếng Việt hoặc tiếng Anh nhưng 
phải đáp ứng được Thể lệ viết bài.

Bài viết đáp ứng yêu cầu phản 
biện sẽ được in kỷ yếu có chỉ số 
ISBN.

Trình bày của Keynote Speaker.
Trình bày theo từng phòng hội thảo.

Giao lưu giữa giảng viên của các trường đại học theo 
từng phòng hội thảo tương ứng các lĩnh vực: kế toán tài 
chính, kế toán quản trị và phân tích, kiểm toán, hệ thống 

thông tin kế toán, nguyên lý kế toán - kế toán công.

Tác giả của bài viết được in kỷ yếu 
sẽ được mời tham dự và trình bày 
tại hội thảo, không phải đóng phí.

Tạp chí JABES sẽ phát hành số 
đặc biệt dành cho những bài viết 
có chất lượng tham dự hội thảo. 
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CHỦ ĐỀ BÀI VIẾT

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO
Cơ sở A - Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM

59C Nguyễn Đình Chiểu Quận 3, TP.HCM

• Xu hướng nghiên cứu kế toán, kiểm 
toán trong thế giới số

• Xu hướng đào tạo, giảng dạy kế toán, 
kiểm toán trong thế giới số

• Ảnh hưởng của thế giới số đến nghề 
nghiệp kế toán, kiểm toán

• An toàn và bảo mật thông tin kế toán
• Kiểm toán trong môi trường công nghệ 

thông tin
• Quản trị rủi ro khi doanh nghiệp gia 

nhập vào thế giới số
• Ứng dụng của Big Data, trí tuệ nhân 

tạo, điện toán đám mây trong lĩnh vực 
kế toán, kiểm toán

• Lập báo cáo tài chính số sử dụng công 
nghệ XBRL-based syntax

• Kế toán các giao dịch điện tử như 
Game online, Shopping online, dịch vụ 
Grab...

• ...

Giảng viên, chuyên gia tại các cơ sở 
đào tạo, nghiên cứu;
Chuyên gia hành nghề trong lĩnh vực 
quản trị, tài chính, kế toán, kiểm toán;
Đại diện các doanh nghiệp có liên quan 
đến chủ đề hội thảo mời tham dự;
Nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh 
viên của các cơ sở đào tạo.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Bài viết tập trung vào các chủ đề gợi ý sau, nhưng không giới hạn:



HƯỚNG DẪN BÀI VIẾT
Toàn văn bài viết không quá 7.000 từ (không bao gồm phụ lục và danh 
mục tài liệu tham khảo), trình bày trên khổ giấy A4, font chữ: Times New 
Roman, cỡ chữ: 12, canh lề ít nhất 2.5cm (1 inch).
Áp dụng cách trích dẫn tài liệu theo chuẩn APA 6th.
Bố cục bài viết gồm có:
• Tiêu đề tiếng Việt
• Tiêu đề tiếng Anh
• Họ tên tác giả, học hàm, học vị, đơn vị công tác, email, điện thoại
• Tóm tắt bằng tiếng Việt (không quá 250 từ) + Từ khoá tiếng Việt 

(tối đa 6 từ)
• Tóm tắt bằng tiếng Anh (không quá 250 từ) + Từ khoá tiếng Anh
Không có yêu cầu khắt khe cho việc định dạng nội dung chính; tuy 
nhiên, bài viết nên có các phần quan trọng như:

 # Đặt vấn đề
 # Cơ sở lý thuyết
 # Phương pháp nghiên cứu
 # Kết quả nghiên cứu
 # Kết luận



1. PGS. TS. Mai Ngọc Anh - Học viện Tài chính

2. PGS. TS. Đặng Ngọc Hùng - ĐH Công Nghiệp Hà Nội

3. PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Nga - ĐH Công Nghiệp Hà Nội

4. PGS. TS. Trần Thị Cẩm Thanh - ĐH Quy Nhơn

5. PGS. TS. Trần Văn Tùng - ĐH Công Nghệ TP.HCM

6. TS. Nguyễn Thị Lan Anh - ĐH Kinh Tế - Luật

7. TS. Nguyễn Thành Cường - ĐH Nha Trang

8. TS. Phan Thanh Hải - ĐH Duy Tân Đà Nẵng

9. TS. Nguyễn Thị Thu Hiền - ĐH Công Nghiệp TP.HCM

10. TS. Đặng Đình Tân - ĐH Ngân Hàng TP.HCM

11. TS. Hồ Hữu Thuỵ - ĐH Mở TP.HCM

Hội đồng khoa học

1. GS. TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng trường ĐH Kinh Tế TP.HCM

2. GS. TS. Sử Đình Thành - Tổng Biên tập tạp chí JABES

3. PGS. TS. Nguyễn Xuân Hưng - Phó trưởng Khoa phụ trách Khoa Kế toán 

trường ĐH Kinh Tế TP.HCM

4. PGS. TS. Đoàn Ngọc Phi Anh - Trưởng Khoa Kế toán trường ĐH Kinh Tế - 

Đại học Đà Nẵng

5. PGS. TS. Nguyễn Hữu Ánh - Viện trưởng Viện Kế toán - Kiểm toán trường 

ĐH Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội 

Ban chỉ đạo tổ chức


