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Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (Journal of Asian Business and Economic 
Studies – JABES) là Tạp chí khoa học về lĩnh vực kinh tế và kinh doanh. JABES trực thuộc Trường 
Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. JABES phát hành 4 số/năm trên Phiên bản tiếng Anh trên hệ 
thống của nhà xuất bản Emerald Group Publishing (JABES-E) và 12 số/năm trên Phiên bản tiếng 
Việt (JABES-V). Những bài viết nghiên cứu gửi đến JABES đều được phản biện kín nghiêm túc 
nhằm đảm bảo chuẩn mực và nâng cao chất lượng học thuật của các bài báo khoa học theo thông 
lệ quốc tế. Bên cạnh việc tham gia các chỉ mục: EBSCO, Cabell's Directories, Discovery Service, 
Directory of Open Access Journals (DOAJ), ASEAN Citation Index (ACI), Google Scholar, WorldCat, 
Proquest…; vào năm 2021, JABES-E tiếp tục được công nhận vào danh mục của ESCI (ISI) và 
EconLit; và đặc biệt, JABES-E chính thức được vào danh mục SCOPUS vào tháng 3/2022. Trong 
tương lai, JABES phấn đấu để tiếp tục được ghi tên vào danh mục ABDC, ABS, ERIM. 
 
Kinh tế và Kinh doanh là một trong những lĩnh vực nghiên cứu đang phát triển nhanh ở Châu Á và 
nhiều nơi trên khắp thế giới. Với mục đích tạo cơ hội cho các nhà nghiên cứu xuất bản và thảo luận 
về những ý tưởng và phát hiện khoa học bên cạnh các gợi ý chính sách cho lĩnh vực kinh doanh và 
phát triển kinh tế, tiếp nối thành công của ACBES 2018, ACBES 2019, và ACBES 2021, Trường 
Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á trân trọng 
mời tất cả các học giả và nhà nghiên cứu tham gia Hội thảo Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh 
Châu Á lần thứ 4 (ACBES 2022) vào ngày 29–31 tháng 8 năm 2022. Đặc biệt, Hội thảo ACBES 
2022 còn vinh dự được sự đồng hành của các đối tác lớn như: Trường Kinh doanh thuộc Đại học 
Western Sydney (Úc); Viện Môi trường Phát triển (Environment for Development - EfD) thuộc 
Đại học Gothenburg (Thụy Điển). 
 
Tại Hội thảo ACBES 2022, những cuộc trình bày, trao đổi và thảo luận sôi nổi sẽ diễn ra giữa các 
nhà nghiên cứu thông qua hình thức Hybrid (kết hợp trực tuyến và trực tiếp); ngoài ra, sẽ có các bài 
phát biểu của các học giả nổi tiếng khắp thế giới. Bên cạnh những phiên làm việc chính của Hội 
thảo ACBES 2022, Chúng tôi còn tổ chức thêm Phiên đặc biệt Special Doctoral Session dành cho 
các nghiên cứu sinh, được Chủ trì bởi GS. Gabriel S. Lee. 



Tham dự Hội thảo ACBES 2022 lần này, tác giả sẽ có cơ hội nhận các góp ý để hoàn thiện và gửi 
bài nghiên cứu chất lượng đến các Tạp chí quốc tế hàng đầu như: Journal of Asian Business and 
Economic Studies (SCOPUS, ESCI, ACI), Journal of Economic Behaviour & 
Organization (ABDC: A*, ABS: 3, SCOPUS Q1, SSCI), International Journal of Social 
Economics (ABDC: B, ABS: 1, SCOPUS: Q2, ESCI), hoặc được tham gia Kỷ yếu Hội thảo ACBES 
2022 thuộc Book Series: Asia-Pacific Business Series của Nhà xuất bản World Scientific. Tất 
cả đều thuộc Danh mục Tạp chí và NXB quốc tế uy tín được Hội đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt. 
 
CHỦ ĐỀ 
 
Hội thảo tiếp nhận các bài viết thuộc tất cả các chủ đề trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh, đặc biệt 
hơn, chúng tôi khuyến khích các bài viết liên quan đến các vấn đề đang diễn ra tại châu Á hoặc có 
liên quan đến châu Á trong những năm gần đây; bài nghiên cứu về các chủ đề truyền thống hay 
những chủ đề mới, những chủ đề về mặt lý thuyết, thực nghiệm, tổng quan hệ thống hay phân tích 
tổng hợp. Hội thảo sẽ xem xét bất kỳ chủ đề nào liên quan đến kinh tế và kinh doanh (nhưng không 
giới hạn) như gợi ý bên dưới: 

• Đầu tư, Thương mại và Toàn cầu hóa 
• Tài chính quốc tế 
• Chính sách tài khóa và tài chính công 
• Nông nghiệp, Nghèo đói, Bất bình đẳng và Kinh tế môi trường 
• Việc làm, thu nhập, và phát triển nguồn nhân lực 
• Đổi mới, sáng tạo, và tinh thần khởi nghiệp 
• Kế toán và kiểm toán 
• Phát triển các lĩnh vực kinh tế và các ngành công nghiệp 
• Quản trị kinh doanh 
• Phát triển kinh doanh 
• Chính sách kinh tế khu vực 
• Kinh tế sức khỏe 
• Ngân hàng và Tài chính 
• Kinh tế và Luật 
• Kinh tế tài chính 
• Công nghệ tài chính 
• Kinh tế tiền tệ 
• Kinh tế học thể chế 
• Bảo hiểm và Việc làm 
• Kinh tế thực phẩm, Nông nghiệp và Nông thôn 

 
DIỄN GIẢ CHÍNH 

GS. ALEXANDER CAROL 
Giáo sư Tài chính, Đại học Sussex (Anh) 
Đồng Tổng biên tập của Journal of Banking and Finance 
 
GS. GUIDO FRIEBEL 
Giám đốc Nhân sự, Đại học Goethe (Đức) 
Đồng Quản lý biên tập của Economics Transition and Institutional Change 
 
GS. ANDREAS STOFFERS 
Giám đốc Quốc gia Viện Friedrich-Naumann Foundation for Freedom (Việt Nam) 
 
GS. VU MINH KHUONG 
Trường Chính sách Công Lee Kuan Yew, Đại học Quốc gia Singapore (Singapore) 
 
 



 
 
GIẢI THƯỞNG UEH RESEARCH AWARDS 
 
Bài nghiên cứu xuất sắc nhất sẽ được nhận giải thưởng tương đương 200 USD và được trao vào 
tại Hội thảo ACBES 2022 do Đại học Lincoln (New Zealand) tài trợ. 
 
 
CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG 

• Ngày 15/7/2022: Hạn chót nhận bài gửi 
• Ngày 25/7/2022: Thông báo chấp nhận bài viết 
• Ngày 31/7/2022: Hạn chót thanh toán Phí tham dự ACBES 2022 
• Ngày 29-31/8/2022: Hội thảo diễn ra 

GỬI BÀI VIẾT VÀ ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

Hướng dẫn gửi bài vui lòng xem thêm file đính kèm hoặc truy cập Website: 
http://acbes.ueh.edu.vn/index.php/publication/ 

Phí đăng ký tham dự Hội thảo ACBES 2022: 
• Đối tượng tham dự là Tác giả là 75 USD hoặc 1.500.000 VND;  
• Đối tượng tham dự là Sinh viên và những người tham gia khác là 50 USD hoặc 1.000.000 VND. 

CƠ HỘI XUẤT BẢN  

• Journal of Asian Business and Economic Studies (SCOPUS, ESCI, ACI): Số định kỳ hoặc 
Số đặc biệt về "Sustainability in the New Normal: A Critical Review and Agenda for the Future". 

• Journal of Economic Behaviour & Organization (ABDC: A*, ABS: 3, SCOPUS: Q1, SSCI): 
Số đặc biệt với chủ đề "Wars, Sanctions, Economic Behaviour and Institutions". 

• International Journal of Social Economics (ABDC: B, ABS: 1, SCOPUS: Q2, ESCI): Số đặc 
biệt với chủ đề "Post-COVID-19 and Social Economics". 

• “Book Series: Asia-Pacific Business Series” của Nhà xuất bản World Scientific: Kỷ yếu 
Hội thảo ACBES 2022.  

Vui lòng xem thêm chi tiết về cơ hội xuất bản nghiên cứu 
tại: http://acbes.ueh.edu.vn/index.php/publication/ 
 
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ  
Các thông tin chi tiết khác về Hội thảo ACBES 2022, vui lòng truy cập 
Website: https://acbes.ueh.edu.vn/ 

Mọi thông tin trao đổi khác, các tác giả gửi email về acbes@ueh.edu.vn hoặc liên hệ số điện thoại: 
(+84) 028 38229253 

 


