
 

1 
Hanoi Headquarter 
Add: 91 Chua Lang Str., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam. 
Tel: (84-24) 3259 5158      Fax: (84-24)3834 3605   
 

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2018 

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC  

“Niêm yết chứng khoán tại nước ngoài – thực tiễn Việt Nam  
và kinh nghiệm thế giới” 

Kính gửi: Các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, xu hướng niêm yết chứng khoán ở nước ngoài (cross-
listing) đã bắt đầu từ những năm 1980 khi một số doanh nghiệp muốn tìm kiếm thêm kênh 
huy động vốn thông qua việc phát hành chứng khoán bên ngoài thị trường nội địa. Để niêm 
yết chứng khoán ở nước ngoài, các doanh nghiệp phải đáp ứng được nhiều yêu cầu khắt 
khe của các cơ quan quản lý trong và ngoài nước về doanh thu, lợi nhuận, tiêu chuẩn kế 
toán, tình trạng tài chính, thanh khoản, quản trị công ty… Tuy nhiên, hoạt động niêm yết 
chứng khoán ở nước ngoài cũng mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp niêm yết như ảnh 
hưởng tích cực lên thanh khoản, nâng cao khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài, cải 
thiện công tác quản trị công ty… Trong 10 năm trở lại đây, các doanh nghiệp Việt Nam 
cũng bắt đầu bắt nhịp với xu hướng này, nhất là trong bối cảnh hoạt động huy động vốn 
trong nước còn gặp nhiều khó khăn với sự lên xuống thất thường của thị trường chứng 
khoán. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã và đang tìm kiếm cơ hội để có thể niêm yết 
chứng khoán trên các sàn giao dịch nước ngoài nhưng cơ hội thành công chưa nhiều và còn 
hạn chế ở những sàn giao dịch có tiêu chuẩn niêm yết khá nhẹ nhàng. 

Trong khuôn khổ Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ GD&ĐT “Nghiên cứu khả 
năng niêm yết chứng khoán tại nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam”, nhằm tạo cơ 
hội để các nhà khoa học, các chuyên gia và các nhà quản lý trao đổi và chia sẻ các vấn đề 
liên quan đến khả năng niêm yết chứng khoán tại nước ngoài, Hội thảo “Niêm yết chứng 
khoán tại nước ngoài – thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm thế giới” sẽ được tổ chức, 
dự kiến vào ngày 05 tháng 12 năm 2018 tại Trường Đại học Ngoại thương. Ban Tổ chức 
trân trọng kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia và các nhà quản lý viết bài tham gia 
Hội thảo. Các bài nghiên cứu có thể tập trung (nhưng không giới hạn) vào các chủ đề sau: 
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1. Cơ sở lý luận về thực hiện niêm yết chứng khoán tại nước ngoài; 
2. Tác động của việc thực hiện niêm yết chứng khoán tại nước ngoài tới doanh nghiệp;  
3. Thuận lợi và thách thức đối với các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp Việt 

Nam nói riêng khi niêm yết chứng khoán tại nước ngoài; 
4. Đánh giá khả năng niêm yết ở nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam; 
5. Kinh nghiệm của các nước trên thế giới về niêm yết chứng khoán tại nước ngoài và 

bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; 
… 

Thông tin nộp bài Hội thảo 

(1) Bài viết được trình bày bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, không giới hạn độ dài. Hình 
thức của bài viết đáp ứng yêu cầu theo phụ lục đính kèm; 

(2) Thời gian gửi bài viết: trước 17h00, ngày 15 tháng 11 năm 2018; 
(3) Bài viết tham gia Hội thảo xin gửi tới TS. Bùi Thu Hiền (email hienbt@ftu.edu.vn) 

và/hoặc ThS.NCS Nguyễn Thị Hoa Hồng (email hongnth@ftu.edu.vn) dưới định dạng MS 
WORD. Ban Tổ chức sẽ gửi email xác nhận sau khi nhận được bài của các tác giả. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 
Mọi thông tin chi tiết về hội thảo xin liên hệ: 

1. TS. Bùi Thu Hiền 
hienbt@ftu.edu.vn / 0904 668 198 
2. ThS.NCS. Nguyễn Thị Hoa Hồng 
hongnth@ftu.edu.vn / 0936 831 031 

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 

 

PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy 
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YÊU CẦU VỀ HÌNH THỨC BÀI VIẾT THAM GIA HỘI THẢO 

1. Bài viết bằng tiếng Việt, cỡ chữ 13, font chữ Times New Roman, dãn dòng 1,5 
lines, dãn đoạn trên 06 pt, dãn đoạn dưới 0; lề trên 2,5cm, lề dưới 2,4cm, lề phải 2cm, lề 
trái 3,5cm. Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy. 

2. Tiêu đề bài viết: IN HOA, font 16, in đậm, 1,5 lines, căn giữa. 
3. Tên tác giả: in đậm, nghiêng (có footnote về chức danh như Dr, MA, MSc…; email 

và địa chỉ nơi công tác, font 10, căn trái). 
4. Tóm tắt bài viết: đặt ở phần đầu bài viết, sau tên tác giả, có độ dài: 200-300 từ, kèm 

theo 03-05 từ khóa. 
5. Bảng, Biểu, Hình vẽ, Sơ đồ phải đánh số thứ tự, có tiêu đề và có trích dẫn nguồn rõ 

ràng, chính xác. Tiêu đề để cỡ chứ 13, in đậm và được căn giữa. Nguồn đặt phía bên dưới 
Bảng, Biểu, Hình vẽ, Sơ đồ. 

6. Việc trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo được thực hiện theo chuẩn Havard Citation 
System: Sau nội dung trích dẫn, ghi tên tác giả (ghi họ đối với tác giả nước ngoài), năm 
xuất bản và số trang của tài liệu tham khảo (nếu có), ví dụ: (Brown, 2005, 124), (Nguyễn 
Văn A, 2017, 45). 

7. Danh mục tài liệu tham khảo được sắp xếp theo thứ tự A, B, C… tương ứng với tên 
riêng của tác giả, theo họ nếu là tác giả nước ngoài. Nội dung của mỗi nguồn tài liệu được 
trình bày theo cách thức: số thứ tự, tên tác giả, năm công bố, tên công trình, nhà xuất bản 
(sách)/tên tạp chí (in nghiêng), số tạp chí, số trang. 

Ví dụ: 
1) Nguyễn Văn A, 2017, Kinh nghiệm thế giới về niêm yết chứng khoán tại nước 

ngoài, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 78, 20-30. 
2) Nguyễn Văn B, 2017, Niêm yết chứng khoán tại nước ngoài, NXB Tài chính. 

8. Footnote: Có thể dùng footnote để giải thích, cỡ chữ 10. 


