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THƢ MỜI
Viết bài tham dự hội thảo khoa học
“Đào tạo nguồn nhân lực tại các trƣờng đại học địa phƣơng
trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”

Kính gửi:………………………………………………………………………….
Cùng với sự hội nhập thế giới, cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0)
đã tạo ra sự thay đổi vô cùng to lớn, tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống, kinh tế
- xã hội. Đây chính là thời cơ, thách thức đối với sự tồn tại, phát triển của các trƣờng
đại học địa phƣơng, đặc biệt trong việc đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu của xã
hội hiện nay.
Với mục đích tạo diễn đàn để các nhà quản lý nhà nƣớc về giáo dục, nhà lãnh
đạo, nghiên cứu viên, giảng viên, sinh viên các trƣờng đại học, doanh nghiệp sử dụng
nguồn nhân lực... có cơ hội nghiên cứu, trao đổi, phân tích, đánh giá, chia sẻ kinh
nghiệm, cung cấp thêm các luận cứ khoa học, đề xuất giải pháp, nắm bắt thời cơ của
CMCN 4.0 để đổi mới công tác đào tạo gắn với sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực theo
yêu cầu hội nhập, Trƣờng Đại học Hải Dƣơng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề
“Đào tạo nguồn nhân lực tại các trường đại học địa phương trong thời kỳ cách

mạng công nghiệp 4.0”.
1. Thời gian và địa điểm
- Thời gian: Hội thảo dự kiến tổ chức vào tháng 8/2018.
- Địa điểm: Trƣờng Đại học Hải Dƣơng, Khu đô thị phía Nam thành phố Hải
Dƣơng (xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dƣơng).
2. Nội dung hội thảo
Trình bày các tham luận liên quan tới chủ đề Hội thảo, cụ thể tập trung vào các
nội dung sau:
- Đổi mới cơ chế, chính sách quản lý nhà nƣớc đối với các trƣờng đại học địa phƣơng;
- Đánh giá thực trạng đào tạo nguồn nhân lực tại các trƣờng đại học địa phƣơng
hiện nay;
- Phân tích, đánh giá những thách thức và cơ hội của CMCN 4.0 đối với việc
đào tạo nguồn nhân lực tại các trƣờng đại học địa phƣơng;
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- Phân tích, đánh giá và dự báo những ngành nghề mới, hoặc những kiến thức,
kỹ năng, thái độ mới của ngƣời lao động để thích ứng trong thời kỳ CMCN 4.0;
- Đổi mới phong cách, phƣơng pháp quản lý, lãnh đạo trƣờng đại học;
- Sự hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa các doanh nghiệp với
các trƣờng đại học địa phƣơng;
- Chuẩn giảng viên theo xu thế hội nhập và tác động của cuộc CMCN 4.0;
- Đổi mới phƣơng pháp, phƣơng tiện trong giảng dạy và học tập;
- Những yêu cầu đối với sinh viên trong thời kỳ CMCN 4.0 để đáp ứng chuẩn
nhân lực toàn cầu;
- Chƣơng trình và cách thức đào tạo nguồn nhân lực đại học trong thời kỳ
CMCN 4.0;
- Các vấn đề khác có liên quan đến chủ đề hội thảo.
3. Quy định về cách trình bày bài hội thảo
- Bài viết đƣợc soạn thảo trên Microsoft Office Word với khổ giấy A4, phông
chữ Times New Roman, mã Unicode, cỡ chữ 13, dòng cách dòng 1,2 lines, cách đoạn
6pt, lề trên: 3cm, lề dƣới 2cm, lề trái 2.5 cm, lề phải 3cm. Bài viết không quá 7 trang
A4 (kể cả bảng biểu, đồ thị và tài liệu tham khảo).
- Các ký hiệu, hình vẽ, ảnh, đồ thị, tài liệu tham khảo đƣợc trình bày theo đúng
chuẩn của một bài báo khoa học.
- Các bài viết đƣợc gửi đến, Ban Tổ chức sẽ thành lập hội đồng xét duyệt để
xem xét, lựa chọn đăng trên Kỷ yếu Hội thảo và báo cáo tại Hội thảo.
4. Thời gian và địa chỉ gửi bài
Bài viết xin gửi về Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ, Trƣờng Đại học
Hải Dƣơng qua email: uhdphongkhoahoc.edu@gmail.com trƣớc ngày 15/6/2018.
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: TS. Đặng Thị Lan Anh, Trƣởng phòng
Quản lý Khoa học và Công nghệ, Trƣờng Đại học Hải Dƣơng, ĐT: 0941 106 668.
Trƣờng Đại học Hải Dƣơng trân trọng kính mời các nhà quản lý, nhà khoa học,
các giảng viên, sinh viên tham gia viết bài cho Hội thảo theo chủ đề trên./.
Nơi nhận:
- Nhƣ kính gửi;
- Website;
- Lƣu VT, QLKH&CN.
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