
 

BỘ NỘI VỤ   

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 
 

Số:            /ĐHNV-QTNNL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Hà Nội, ngày        tháng        năm 2021 

V/v mời viết bài và tham dự Hội thảo khoa học 
 

 

Kính gửi: ………………………………………………………………..…………………………. 

                                 …………………………………………………………………………………………….         
 

Với mục đích tạo ra diễn đàn khoa học nhằm thảo luận, tổng hợp ý kiến 

của chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về các vấn đề lý luận, pháp lý, thực 

tiễn trong việc xác định và phát triển những giá trị cốt lõi của nền công vụ, 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học: “Những giá trị cốt 

lõi của nền công vụ Việt Nam”.  

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trân trọng kính mời: ……………………… 

viết bài và tham dự Hội thảo.  

 1. Các chủ đề của bài viết 

Các bài viết tham dự Hội thảo tập trung vào những chủ đề sau: 

(1) Xác định nội hàm những giá trị cốt lõi của nền công vụ Việt Nam; 

(2) Vị trí, vai trò và sự cần thiết xây dựng những giá trị cốt lõi của nền 

công vụ ở Việt Nam; 

(3) Chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và những vấn đặt 

ra trong xây dựng những giá trị cốt lõi của nền công vụ; 

(4) Truyền thống dân tộc và những gợi ý về xây dựng giá trị cốt lõi của nền 

công vụ hiện đại; 

(5) Tư tưởng Hồ Chí Minh về giá trị cốt lõi của nền công vụ; 

(6) Những giá trị cốt lõi của nền công vụ được quy định trong các văn bản 

quy phạm pháp luật Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử; 

(7) Kinh nghiệm quốc tế và bài học tham khảo đối với Việt Nam trong xây 

dựng những giá trị cốt lõi của nền công vụ; 

(8) Mối quan hệ giữa giá trị cốt lõi của nền công vụ với văn hóa và đạo đức 

công vụ; 

(9) Đào tạo, bồi dưỡng những giá trị cốt lõi của nền công vụ ở Việt Nam; 

(10) Giải pháp xây dựng những giá trị cốt lõi của nền công vụ Việt Nam. 

2. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo 

- Thời gian (dự kiến): 14h00 - 17h00 ngày 16 tháng 11 năm 2021 (thứ ba). 

- Địa điểm: Phòng họp số 1 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, số 371 

Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

 



 

3. Yêu cầu đối với bài viết, thời gian và địa chỉ nhận bài 

- Yêu cầu đối với bài viết: bài viết có nội dung phù hợp với chủ đề Hội 

thảo và được trình bày theo hình thức quy định (tài liệu đính kèm); 

- Thời gian xác nhận viết bài tham dự Hội thảo (xác nhận chủ đề và tóm tắt 

nội dung cơ bản của bài viết): trước ngày 25/09/2021. 

- Thời gian nhận bài toàn văn và đăng ký phát biểu tham luận tại Hội thảo: 

trước ngày 15/10/2021. 

- Thông tin liên hệ và gửi bài viết: ông Đoàn Văn Tình - Phó Trưởng Khoa 

Quản trị nguồn nhân lực, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (Số điện thoại: 

0986298139; Email nhận bài viết: doantinh.edu@gmail.com) 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trân trọng kính mời./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Hiệu trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, QTNNL. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 
 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÀI VIẾT THAM DỰ HỘI THẢO 

 

Để tạo thuận lợi cho công tác biên tập bài viết, Ban Tổ chức Hội thảo khoa 

học: “Những giá trị cốt lõi của nền công vụ Việt Nam” đề nghị các tác giả 

trình bày bài viết theo hướng dưới đây: 

1. Hình thức trình bày 

- Bài viết đánh máy bằng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14;  

- Căn lề: lề trên, bên phải, dưới là 2cm; lề trái 3,5cm; 

- Độ dài bài viết từ 5 đến 15 trang A4 (khoảng 4000 - 6000 từ);  

- Khoảng cách giữa các dòng (line spacing): 1,5 lines cho toàn bộ bài viết;  

- Khoảng cách các đoạn: before paragraph: 3 pt; after paragraph: 3pt; 

- Căn hàng: Căn đều hai bên (Justify); 

- Khi bắt đầu một đoạn văn, lề trái lùi vào 1,27 cm; 

- Đánh số trang: Số trang được đánh ở giữa trang, bên dưới của bài viết. 

2. Bố cục và cách thức trình bày từng phần trong bài viết 

Bài viết được bố cục, gồm: (1) Tiêu đề bài viết; (2) Tên và thông tin tác 

giả; (3) Tóm tắt bài viết; (4) Từ khóa; (5) Phần nội dung (chia thành các mục, 

tiểu mục theo trật tự hợp lý); (6) Tài liệu tham khảo (nếu có). Yêu cầu cụ thể như 

sau: 

(1) Tiêu đề bài viết: Đặt tiêu đề ngắn gọn, khái quát được nội dung bài 

viết; trình bày bằng phông chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm. 

(2) Tên tác giả: phông chữ in thường, kiểu chữ đậm, nghiêng, đặt ngay 

phía dưới tiêu đề, căn lề bên phải. Học hàm, học vị, chức vụ, chức danh, cơ quan 

công tác, số điện thoại, email (nếu có) của tác giả (sử dụng lệnh Insert/footnote). 

(3) Tóm tắt bài viết: độ dài 150 - 200 từ được in nghiêng; mô tả mục đích, 

nội dung, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu. 

(4) Từ khóa: Mỗi bài viết có từ 3 - 5 từ khóa phản ánh nội dung chính của 

bài viết. 

(5) Phần nội dung bài viết:  



 

- Các nội dung được phân thành các mục, tiểu mục: đánh số và in đậm các 

mục 1., 2., 3., 4., …; in đậm và nghiêng các tiểu mục cấp 1 (1.1., 1.2., 1.3.… 2.1., 

2.2., 2.3.,…;  

- Hình ảnh, biểu đồ, sơ đồ,… được đánh thứ tự rõ ràng, có chú thích và 

trích nguồn; 

- Các hình vẽ phải được nhóm (group) để dễ dàng biên tập. 

(6) Tài liệu tham khảo  

- Tài liệu là sách: Họ và tên tác giả, (năm xuất bản), Tên sách (in nghiêng), 

Nhà xuất bản (viết tắt Nxb...). 

- Tài liệu là bài báo trên tạp chí hoặc trong ấn phẩm, kỷ yếu hội thảo: Họ 

và tên tác giả, (năm xuất bản), Tên bài báo (trong ngoặc kép), Tên tạp chí/ấn 

phẩm/kỷ yếu (in nghiêng), Số phát hành (với tạp chí)/đơn vị phát hành (với ấn 

phẩm/kỷ yếu), số trang chứa nội dung (Tr.) 

- Tài liệu là đề tài khoa học/luận văn/luận án: Tên tác giả, (năm hoàn 

thành), tên đề tài/luận văn/luận án, Tên chuyên ngành (với luận văn, luận án), Tên 

tổ chức chủ trì/cơ sở đào tạo. 

- Tài liệu là ấn phẩm điện tử: Họ và tên tác giả, (thời gian đăng bài), Tên 

ấn phẩm/bài viết (in nghiêng), Tên tổ chức xuất bản, ngày tháng năm truy cập, 

<link liên kết đến ấn phẩm/tài liệu> 

- Văn bản pháp luật: Loại văn bản, số hiệu văn bản, tên đầy đủ văn bản, cơ 

quan/tổ chức ban hành. 
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