
  

 

 

   

 

GIẤY MỜI 

Tham dự Hội thảo Công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2022 

“NÂNG CAO NỀN TẢNG SỐ CHO NGÀNH DỊCH VỤ” 

Kính gửi: Quý Đại biểu 

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam là sản phẩm trọng điểm của Viện Nghiên cứu 

Kinh tế và Chính sách (VEPR), trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, 

được liên tục công bố đến năm nay là năm thứ 14. Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 

2022 với chủ đề: Nâng cao nền tảng số cho ngành dịch vụ được công bố với sự hỗ trợ của 

Viện Friedrich Naumann tại Việt Nam (FNF). Năm 2021, đại dịch COVID-19 diễn biến phức 

tạp tại Việt Nam gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ nền kinh tế. Nhiều ngành, lĩnh vực 

kinh tế suy giảm, đình đốn. Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải ngừng hoạt động, giải thể 

hoặc phá sản khiến cho hàng triệu lao động mất việc làm. Trong bối cảnh đó, ngành dịch vụ đối 

mặt với những sức ép rất lớn từ tác động của dịch bệnh, cũng như phương thức phòng, chống, 

kiểm soát dịch bệnh đã có sự thay đổi. Tuy nhiên, chuyển đổi số trong nhiều ngành và lĩnh vực 

trong đó có lĩnh vực dịch vụ đã trở thành dấu ấn quan trọng hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh thích ứng, dần hồi phục trở lại vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Thế nhưng, sự phục 

hồi kinh tế của Việt Nam phần nào đã trật nhịp so với nhiều quốc gia khác trên thế giới, đòi hỏi 

cần phát huy các động lực để duy trì nhịp tăng trưởng về mức trước đại dịch. Do vậy, Việt Nam 

cần đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng 

tạo và nâng cao nền tảng kinh tế số. Chuyển đổi số cho ngành dịch vụ được đánh giá sẽ tạo 

động lực trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế, mặt khác tạo tác động lan tỏa tới các lĩnh vực trong 

nền kinh tế thông qua cung cấp đầu vào chất lượng cao và đảm bảo đầu ra cho các ngành công 

- nông nghiệp.  

Với mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách, 

các cơ quan truyền thông, đóng góp các kết quả nghiên cứu của mình vào dòng chảy chung của 

khoa học kinh tế và cung cấp các tư vấn chính sách cụ thể tới các cơ quan Đảng, Nhà nước, 

cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, VEPR và FNF trân trọng kính mời Quý vị tham dự Hội thảo 

Công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2022: 

 Thời gian: 8h30, thứ Sáu, ngày 20 tháng 5 năm 2022 

 Địa điểm: Phòng Sông Hồng, Khách sạn Sheraton, số 11, Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội  

Sự hiện diện của Quý vị sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Hội thảo.  

Quý vị xin vui lòng liên hệ Ban tổ chức qua số điện thoại (+84) 855055686 hoặc email: 

leoanh@vnu.edu.vn trước 15h ngày 18/05/2022 để xác nhận tham dự Hội thảo. 

Xin trân trọng cảm ơn!  

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN 

 

PGS.TS. NGUYỄN ANH THU 



  

 

 

   

 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

HỘI THẢO CÔNG BỐ 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN KINH TẾ VIỆT NAM 2022 

NÂNG CAO NỀN TẢNG SỐ CHO NGÀNH DỊCH VỤ 

Thời gian: 8h00 - 12h00, Thứ Sáu, ngày 20/05/2022 

Địa điểm: Khách sạn Sheraton, số 11, đường Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội. 

08:00 – 08:30 Đăng ký đại biểu 

08:30 – 08:40 Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu 

08:40 – 09:10 Phát biểu khai mạc  

- Phát biểu của GS.TS. Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; 

- Phát biểu của PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh 

tế - ĐHQGHN; 

- Phát biểu của GS.TS. Andreas Stoffers, Giám đốc Quốc gia, Viện FNF tại 

Việt Nam. 

09:10 – 10:00 Giới thiệu nội dung chính của Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam 

2022 

TS. Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính 

sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN; 

TS. Trần Toàn Thắng, Trưởng Ban Dự báo Kinh tế ngành và doanh nghiệp, 

Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội quốc gia; 

ThS. Phạm Thế Thành, Khoa Tài chính ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - 

ĐHQGHN; 

TS. Nguyễn Thị Vân Hà, Khoa Vận tải Kinh tế, Trường Đại học Giao thông 

Vận tải. 

10:00 – 10:15 Giải lao 

10:15 – 11:50 Trao đổi và thảo luận mở 

Điều hành phiên thảo luận: PGS.TS. Nguyễn Anh Thu, Phó Hiệu trưởng 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN; 

TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Giám đốc Viện Đào tạo 

và Nghiên cứu BIDV; 

TS. Vũ Tiến Lộc, Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ tịch Trung tâm 

trọng tài Quốc tế Việt Nam, Cố vấn cấp cao Viện công nghệ  quốc tế TFGI; 

PGS.TS. Vũ Sỹ Cường, Trưởng Bộ môn Phân tích chính sách tài chính, Khoa 

Tài chính công, Học viện Tài chính; 

TS. Nguyễn Minh Cường, Chuyên gia Kinh tế trưởng, Ngân hàng Phát triển 

Châu Á (ADB) tại Việt Nam. 

Và đại diện nhóm tác giả Báo cáo Kinh tế thường niên 2022. 

11:50 – 12:00 Phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo  

Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. 

BAN TỔ CHỨC 


