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THÔNG BÁO SỐ 2 

 

Ban tổ chức hội nghị trân trong thông báo gửi tóm tắt, thời gian gửi báo cáo toàn văn và 

thời gian đăng ký tham dự như sau: 

 

Thời hạn đăng ký và gửi báo cáo tóm tắt: Trước 30/9/2018. 

Thời hạn gửi báo cáo toàn văn: Trước 30/10/2018. 

Thời hạn đăng ký tham dự: Trước 30/11/2018. 

 

Website: https://smdsi4.uel.edu.vn/ 

Thời gian hội nghị: Ngày 13 và 14 tháng 12 năm 2018. 

Địa điểm: Trường Đại học Kinh Tế - Luật, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Tp.HCM 

Chủ đề trọng tâm: 

Lý thuyết và phương pháp luận 

(Theory and Methodology) 

Application 

(Ứng dụng) 

Phân tích dữ liệu Bayes (Bayesian Data 

Analysis) 

Phân tích kinh doanh (Business 

Analytics) 

Toán ứng dụng (Applied mathematics) Tài Chính (Finance) 

Phân tích chuỗi thời gian (Time series 

analysis) 

Thuật toán giao dịch, quản lý danh mục 

đầu tư (Trading algorithms, portfolio 

management) 

Máy học (Machine learning) Quản trị rủi ro (Risk management) 

Khoa học mạng (Network science) Phân tích mạng xã hội (Social network 

analysis) 

Phân tích dữ liệu Tô Pô (Topological data 

analysis) 

Kinh tế (Economics) 

 Phân tích nguyên nhân (Causal Analysis) 

Diễn giả chính (Keynote speaker):  

       GS. TS. Hồ Tú Bảo, John Von Neumann institute 

Dr.  Predrag Neskovic, Manager, Office of Naval Research, USA. 



GS. TS Nguyễn Trung Hưng- ĐH ChiangMai (Thái Lan) 

GS. TS Nguyễn Quang Dong – ĐH Kinh tế Quốc Dân  

Báo cáo tại hội nghị 

Kính mời quý vị gửi bài theo định dạng file .tex (kèm các gói dùng trong bài và file .pdf) 

hoặc định dạng file .docx (font chữ Times New Roman). Bài toàn văn không vượt quá 10 trang 

với cỡ chữ 12 points. Quý vị có thể gửi bản tóm tắt báo cáo về địa chỉ email 

hoithaotoankinhte@uel.edu.vn trước ngày 30/9/2018 để đăng kí tham gia báo cáo tại hội nghị. 

Tuyển tập các bài báo chất lượng cao (có hội đồng xét duyệt) sẽ được đăng trên một số đặc biệt 

của Tạp chí Phát Triển Khoa học và công nghệ - ĐHQG Tp.HCM (tạp chí được tính điểm 

theo quy định của Hội Đồng Chức danh Giáo Sư Nhà nước). 

Đăng ký tham dự: Quý thầy cô có thể đăng kí trực tiếp tại website: smdsi4.uel.edu.vn 

chậm nhất trước ngày 30/11/2018. 

Phí tham dự: 500.000 VNĐ (phí tham dự bao gồm phí ăn trưa, tài liệu và teabreak). 

Cách đóng lệ phí: Quý thầy cô có thể chuyển khoản hoặc đóng tiền mặt cho BTC: 

Chuyển khoản: 

Tên chủ tài khoản: Trường Đại học Kinh tế - Luật 

Số tài khoản: 060.102.634.279 

Ngân hàng: Sacombank, chi nhánh Thủ Đức 

Nội dụng nộp tiền: Lệ phí tham dự hội thảo “Thống kê, Toán và Khoa học dữ liệu”. 

Đóng tiền trực tiếp: 

Quý thầy cô có thể đóng trực tiếp trước phiên khai mạc (8h00 đến 9h00 ngày 13/12/2018). 

Hân hạnh được tiếp đón quý thầy cô!  

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 
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