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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT 
Số : …..01…/TB – ĐHKTL - TKT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  04 tháng  04 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THI  

“SINH VIÊN ỨNG DỤNG THỐNG KÊ VÀ KINH TẾ LƯỢNG 

TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ, TÀI CHÍNH, QUẢN TRỊ 

KINH DOANH” 

Được sự cho phép của Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Kinh Tế - Luật, Bộ Môn 

Toán Kinh Tế tổ chức Hội thi “Sinh viên ứng dụng Thống kê và Kinh tế lượng trong 

phân tích Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh” lần thứ 3 – năm 2018. Đây là một 

sân chơi học thuật dành cho các bạn sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học, vận dụng 

các kiến thức đã học trên giảng đường đại học để giải thích các vấn đề trong các lĩnh 

vực Kinh Tế, Tài Chính và Quản trị kinh doanh. 

Mục tiêu của Hội thi 

Khuyến khích sinh viên tìm tòi, sáng tạo, thực hành vận dụng các kiến thức 

chuyên môn, các mô hình Thống kê và Kinh tế lượng trong phân tích Kinh tế, Tài 

chính, Quản trị kinh doanh. 

Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập nói chung, nhất là chất lượng 

giảng dạy và học tập các môn Thống kê ứng dụng và Kinh tế lượng đồng thời thúc đẩy 

phong trào sinh viên tập dượt nghiên cứu khoa học trong các trường đại học khối ngành 

Kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. 

2.  Thành phần Ban Tổ Chức  

 BAN TỔ CHỨC 

1) PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng –Hiệu trưởng : Trưởng ban 

2) TS. Phạm Hoàng Uyên – Trưởng BM Toán KT: Phó trưởng ban 

3) TS. Nguyễn Phúc Sơn – P. Trưởng BM Toán KT: Ủy viên 

4) ThS. Nguyễn Đình Hưng – Trưởng P.KHTC: : Ủy viên 
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5) ThS. Võ Văn Trọng – Trưởng P.CTSV: Ủy viên 

3. Cơ quan chủ trì: Trường ĐH Kinh tế - Luật 

4. Đơn vị thực hiện: Bộ môn Toán Kinh tế 

5. Đối tượng dự thi: Sinh viên khối ngành Kinh tế thuộc các trường đại học trên 

địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. 

6. Cách thức tiến hành
*
 

 Bài dự thi chính thức: Mỗi nhóm nghiên cứu sẽ gửi đề tài nghiên cứu của 

nhóm gồm 01 bản cứng (hard copy) bằng một file.docx (Word file), phông chữ Times 

New Roman 14 trên khổ trang A 4 (không quá 70 trang) về địa chỉ: Bộ môn Toán 

Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế – Luật, phòng A.306.  

 File mềm bài dự thi và file dữ liệu của chạy mô hình: Mỗi nhóm nghiên 

cứu sẽ gửi kèm 01bản mềm (file Word hoặc PDF), file dữ liệu chạy mô hình được 

lưu bằng một trong các định dạng: phần mềm Eviews, SPSS, Excel và gửi qua 

email: bomontkt@uel.edu.vn. 

Email được đặt tên theo cấu trúc như sau: KTL2018_TÊN ĐỀ TÀI.  

Hạn chót 16/5/2018. 

Lưu ý: dữ liệu và tài liệu tham khảo cần phải ghi nguồn rõ ràng. 

 Sau vòng sơ loại các công trình được chọn vào chung khảo Hội thi sẽ được 

thông báo trước 07 ngày để các nhóm chỉnh sửa và chuẩn bị slides trình chiếu báo cáo 

tại ngày Chungkết Hội thi. 

7. Người hướng dẫn: Mỗi đề tài cần có (ít nhất) 01 người hướng dẫn là 01 

giáo viên chuyên ngành (hoặc một doanh nghiệp) hoặc 01 giáo viên phụ trách môn học 

Kinh tế lượng. 

8. Ban giám khảo: Thành phần ban giám khảo gồm các chuyên gia , các nhà 

khoa học thuộc các lĩnh vực Toán học , Kinh tế, Tài chính , Quản trị kinh doanh trong 

hoặc ngoài trường Đại học Kinh tế – Luật. 

 

*Các đề tài đã đạt giải thưởng trong các cuộc thi NCKH trước đây không được dự thi 

mailto:bomontkt@uel.edu.vn
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9. Tiêu chí đánh giá: Dựa trên các bài dự thi , Ban tổ chức và Ban giám khảo 

sẽ đưa ra tiêu chí đánh giá phù hợp theo quy định đánh giá chung của đề tài nghiên cứu 

khoa học sinh viên của trường Đại học Kinh tế – Luật theo các vấn đề : Mục tiêu đề tài , 

phương pháp nghiên cứu, mức độ giải quyết các mục tiêu đặt ra; Nội dung khoa học; 

Hiệu quả và giá trị ứng dụng kết quả nghiên cứu; Trình bày và bố cục đề tài, chất 

lượng báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng kết. 

10. Giải thưởng: Cơ cấu giải thưởng được dự kiến bao gồm 1 giải nhất, 2 giải 

nhì, 2 giải ba , 2 giải khuyến khích . Các công trình có giải thưởng được nhận giấy 

khen của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế – Luật về thành  tích khoa học tham gia 

Hội thi. Các kết quả nghiên cứu được đăng kỷ yếu của Hội thi. 

11. Thời gian, địa điểm tổ chức 

o Thời gian: tháng 6/2018 

o Địa điểm: Trường ĐH Kinh tế - Luật 

12. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

Thời 

gian 

Nội dung công việc Đơn vị/cá 

nhân phụ 

trách 

Công việc chi tiết 

Từ 

3/2018 – 

4/2018 

Thông báo, tuyên 

truyền, quảng bá cho 

Hội thi 

BM Toán 

P.CTSV 

Trung tâm 

CCA 

- Gửi email thông báo đến giảng viên, 

sinh viên trường 

- Gửi email, thư ngỏ trực tiếp đến các 

trường ĐH ở TP.HCM và các tỉnh lân 

cận 

Từ 1/4 – 

30/4 

Nhận đăng ký tên đề tài 

của các nhóm sinh viên 

BM Toán  - Nhận đăng ký tên đề tài 

- Giải đáp thắc mắc của sinh viên liên 

quan đến Hội thi 

- Tổng hợp danh sách các đề tài đăng 

ký 
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Từ  30/4  

- 16/5 

Nhận đề tài  BM Toán - Tiếp nhận, tổng hợp các đề tài hoàn 

chỉnh của sinh viên. 

- Thành lập hội đồng chấm sơ khảo. 

- Soạn thảo quy chế chấm điểm. 

Từ 16/5 – 

23/5 

Chấm sơ khảo - Hội đồng 

chấm sơ 

khảo 

- BM Toán 

- Hội đồng chấm sơ khảo để tuyển 

chọn các đề tài đạt chất lượng vào 

vòng chung kết. 

- Tổng hợp kết quả chấm sơ khảo. 

- Gửi email thông báo kết quả cho sinh 

viên để chuẩn bị cho vòng chung khảo 

Từ 23/5 - 

30/5 

Chấm chung khảo - Hội đồng 

chấm chung 

khảo 

- BM Toán 

- Chọn ra 5 đề tài nhận giải thưởng 

khuyến khích và không quá 7 đề tài 

trao giải nhất, nhì, và ba.  

- Gửi thông báo cho các nhóm SV 

được chọn vào Chung kết để tranh giải 

thưởng nhất, nhì ba. 

Từ 30/5 – 

6/6 

 

Kỷ yếu - Ban biên 

tập kỷ yếu 

- P. CTSV 

- TT QHDN 

- TT. CCA 

- Biên tập và in kỷ yếu  

- Chuyển phát nhanh Kỷ yếu cho các 

đơn vị trong và ngoài trường (trong đó 

các trường có SV tham dự, đơn vị tài 

trợ, đơn vị báo chí và đối tác doanh 

nghiệp khác của trường)  

- TTQHDN cung cấp danh sách đối tác 

doanh nghiệp của trường để gửi kỷ 

yếu. 
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Từ 6/6 – 

12/6 

Các công việc hậu cần 

chuẩn bị cho buổi lễ 

chung kết và trao giải 

Hội thi 

- Tiểu ban 

hậu cần 

 

- Thiết kế Backdrop lễ chung kết, bìa 

kỷ yếu:  

- Mời phóng viên báo đài, chụp ảnh, 

đưa thông tin quảng bá về  buổi chung 

kết. 

- Lên kịch bản lễ chung kết  

- Mời các doanh nghiệp đối tác của 

nhà trường 

- Gửi email mời thầy cô các đơn vị 

trong trường và các trường ngoài có 

sinh viên lọt vào chung kết tham dự  

- Gửi email mời sinh viên trường tham 

dự  

- Chuẩn bị cơ sở vật chất:  

Sáng 14/6 

(Dự kiến) 

Lễ chung kết và trao 

giải 

Tiểu ban 

hậu cần 

- Cơ sở vật chất: Anh Đô, Anh Sang 

- Đón tiếp khác mời: BTC 

- Đón tiếp báo chí:  

 

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm đăng ký và tham dự của tất cả các 

bạn sinh viên các trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng phụ 

cận và sự quan tâm, hỗ trợ từ các giảng viên hướng dẫn để Hội Thi diễn ra thành công 

tốt đẹp. 

Xin chân thành cảm ơn và kính chào trân trọng.  

               BAN TỔ CHỨC 


