Hội thảo quốc tế: "Toán thống kê cho kinh tế lượng ứng dụng - Mathematical
Statistics for Applied Econometrics"
Chiều ngày 19/10/2015, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đã tổ chức thành
công Hội thảo quốc tế: "Toán thống kê cho kinh tế lượng ứng dụng - Mathematical
Statistics for Applied Econometrics", một diễn đàn khoa học quy tụ các nhà khoa học
uy tín trên thế giới trong lĩnh vực thống kê. Hội thảo kết nối, thúc đẩy hoạt động
nghiên cứu, ứng dụng thống kê vào giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng trên địa
bàn TP.HCM.
Tham dự hội thảo có GS.TS. Irian Perfilieva; GS.TS. Vilem Novak - Viện nghiên
cứu và ứng dụng thống kê - Đại học Ostrava, Cộng hòa Czech; GS.TS. Nguyễn Trung
Hưng - Đại học New Mexico, Hoa Kỳ; TS. Lê Sĩ Đồng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại
học Ngân hàng TP.HCM; cùng sự tham gia đông đảo của các nhà nghiên cứu, các nhà
khoa học, lãnh đạo các khoa, các thầy cô giáo và học viên đến từ các trường đại học,
cao đẳng trên địa bàn thành phố.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Lê Sĩ Đồng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học
Ngân hàng TP.HCM - bày tỏ sự trân trọng đối với các vị khách mời, các nhà khoa học
đã nhiệt tình tham dự. TS. Lê Sĩ Đồng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng
thống kê trong lĩnh vực kinh tế - xã hội và mong muốn sự hợp tác nghiên cứu giữa các
nhà toán học trong và ngoài nước, cũng như giữa các trường đại học, cao đẳng trên địa
bàn ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn nhằm đóng góp cho công tác nghiên cứu và
giảng dạy, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, góp phần quan
trọng trong tiến trình hội nhập.
Hội thảo diễn ra từ ngày 19-20/10/2015. Theo trình tự, các nhà khoa học trình
bày những kết quả nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy của mình liên quan đến các lĩnh
vực: Thống kê và Kinh tế lượng… Tại Hội thảo, các học giả trong nước và quốc tế đã
cùng nhau chia sẻ, thảo luận những tìm tòi và phát hiện mới trong các lĩnh vực khoa
học kinh tế.
Nhìn chung, Hội thảo lần này là sinh hoạt khoa học bổ ích, được tổ chức chu
đáo với sự tham gia của nhiều nhà khoa học hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và giảng
dạy trong lĩnh vực thống kê - kinh tế lượng ở các Viện nghiên cứu, các trường Đại học
và Cao đẳng trên địa bàn. Thành công của Hội thảo một lần nữa khẳng định vai trò, ý

nghĩa hết sức quan trọng của ứng dụng khoa học thống kê, kinh tế lượng vào lĩnh vực
kinh tế cũng như những giá trị mà nó mang lại trong quá trình thực hiện mục tiêu
chiến lược phát triển nhà trường.
Hy vọng sau Hội thảo lần này, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM sẽ tiếp tục
tổ chức thêm nhiều Hội thảo quốc tế và tạo thành truyền thống sinh hoạt khoa học giữa
các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM.
Một số hình ảnh liên quan đến Hội thảo:

TS. Lê Sĩ Đồng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM
trao quà lưu niệm tại Hội thảo
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