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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:            /TB-ĐHKT Hà Nội, ngày       tháng       năm 2021 

THÔNG BÁO 
Tổ chức Tọa đàm trực tuyến  

Triển vọng và định hướng nghề nghiệp trong ngành khoa học dữ liệu   
Kinh nghiệm chinh phục nhà tuyển dụng 

 

Thực hiện kế hoạch mũi nhọn về hoạt động Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát 
triển năm 2021, Trường Đại học Kinh tế tổ chức Tọa đàm trực tuyến: Triển vọng và định 

hướng nghề nghiệp trong ngành khoa học dữ liệu - Kinh nghiệm chinh phục nhà tuyển dụng.  

Sự kiện thuộc chuỗi tọa đàm “UEB Research and Sharing” được tổ chức nhằm cung 

cấp cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội và sinh viên trên địa 

bàn Hà Nội các thông tin về triển vọng nghề nghiệp trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và kinh 

nghiệm chinh phục nhà tuyển dụng cho sinh viên. 

1. Đối tượng tham dự:  

- Sinh viên và học viên trong và ngoài Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 

- Cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 

- Các cá nhân, doanh nghiệp có quan tâm 

2. Đơn vị phụ trách chuyên môn: Trung tâm Dữ liệu và Phân tích kinh tế - xã hội  

3. Hình thức tổ chức: Trực tuyến qua MS Teams 

4. Thời gian: Từ 14:30 - 16:30, ngày Thứ Bảy, 28/8/2021 

5. Link đăng ký tham dự chương trình: https://bit.ly/csead2108 

Chương trình chi tiết được đính kèm ở thông báo này. 

Phòng NCKH&HTPT thông báo để các giảng viên, cán bộ, sinh viên, học viên và các 

cá nhân, doanh nghiệp quan tâm tham dự tọa đàm. 

      Trân trọng thông báo./. 
 
Nơi nhận: 
- Các Khoa, Viện Quản trị Kinh doanh,  
TT GD&ĐTQT; 
- Lưu: VT, HTPT, T(7). 

 

 
TL. HIỆU TRƯỞNG 

KT. TRƯỞNG PHÒNG NCKH&HTPT 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 
 

 

 
ThS. Nguyễn Đức Lâm 
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CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM 

Triển vọng và định hướng nghề nghiệp trong ngành khoa học dữ liệu -  
Kinh nghiệm chinh phục nhà tuyển dụng 

 (Kèm theo Thông báo số                  /TB-ĐHKT ngày       tháng       năm 2021) 

 

Thời gian Nội dung Diễn giả 

14:30 - 14:50 

Hoạt động mở màn – Bạn hiểu gì 
về ngành dữ liệu? 
 
 

TS. Nguyễn Thế Kiên 
Phó giám đốc phụ trách, Trung 
tâm Dữ liệu và Phân tích Kinh tế - 
Xã Hội (CSEAD), Trường Đại 
học Kinh tế - ĐHQGHN 
 

14:50 - 15:20 
Thực trạng của ngành Dữ liệu 
dưới góc nhìn của nhà tuyển dụng 

Ông Tô Mạnh Hoàng 
Chuyên gia Giải pháp được 
Chứng nhận bởi Microsoft 
Sáng lập Datapot Analytics Group 
 
 

15:20 - 15:50 

Chiến lược để có được công việc 
đầu tiên trong ngành dữ liệu cho 
các fresher. 
 

Trần Tùng 
Du học sinh - Đại học Texas 
Christian, Mỹ. 

15:50 - 16:30 
 

Minigame về khoa học dữ liệu 
 

TS. Nguyễn Thế Kiên 
Phó giám đốc phụ trách, Trung 
tâm Dữ liệu và Phân tích Kinh tế - 
Xã Hội (CSEAD), Trường Đại 
học Kinh tế - ĐHQGHN 
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