BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TPHCM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

23/TB-VNCGD

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO SỐ 1
Về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Đào tạo đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực phục
vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025”
Kính gửi: …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Nhằm góp phần làm sáng tỏ những vấn đề về đào tạo bậc đại học đáp ứng nhu cầu
xã hội nói chung và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh nói riêng,
Viện Nghiên cứu Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội
thảo khoa học “Đào tạo đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế
- xã hội TP.HCM đến năm 2025”
1. Chủ đề viết bài tham luận
- Cơ sở lí luận và thực tiễn về đào tạo bậc đại học đáp ứng nhu cầu xã hội và địa
phương
- Đánh giá kết quả đào tạo bậc đại học
- Mức độ đáp ứng của sinh viên tốt nghiệp đại học đối với yêu cầu công việc
- Nhu cầu nhân lực trình độ cao, đặc biệt là kỹ năng của nhân lực tại địa bàn TP.HCM
- Sự ăn khớp của các chuyên ngành đào tạo tại các trường đại học tại TP.HCM đối
với nhu cầu nhân lực của thành phố
2. Gửi bài tham luận và đăng ký tham dự Hội thảo
- Bài viết gửi Hội thảo là những nghiên cứu mới và không được gửi đăng trên các
sách, báo, tạp chí khác; ngôn ngữ là tiếng Việt hoặc tiếng Anh; ghi rõ thông tin tác
giả (họ và tên, nơi làm việc, địa chỉ liên lạc)
- Báo cáo toàn văn phải được gửi về Ban tổ chức chậm nhất là vào ngày 21/04/2017
- Địa chỉ gửi báo cáo: ptlphuong@ier.edu.vn và vttich@ier.edu.vn
- Đăng ký tham dự hội thảo: chậm nhất là ngày 24/04/2017
3. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo
- Thời gian: dự kiến ngày 28/04/2017
- Địa điểm: Viện Nghiên cứu Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh,
115 Hai Bà Trưng, Q.1, TP.HCM
- Thông tin chi tiết, xin liên hệ với ThS. Võ Thị Tích - Viện Nghiên cứu Giáo dục Trường ĐHSP TP.HCM, điện thoại: (84-8) 38224813, số nội bộ 20
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Viện Nghiên cứu Giáo dục trân trọng kính mời các học giả, các nhà khoa học và
quý thầy cô viết bài và tham dự Hội thảo.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: Viện NCGD.

VIỆN TRƯỞNG
Đã kí

PGS. TS. Ngô Minh Oanh
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