
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THƯ MỜI THAM DỰ 

KHÓA HỌC MÙA HÈ DÀNH CHO LÃNH ĐẠO TRẺ 2022 



 

GIẤY MỜI 
Tham gia Khóa học mùa hè dành cho lãnh đạo trẻ năm 2022 

 

Kính gửi: ………………………………………………………………………… 

Khoá học mùa hè dành cho lãnh đạo trẻ năm 2022 là dự án hợp tác giữa Viện Nghiên 

cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) và Viện lãnh đạo ABG tổ chức, dưới sự tài trợ của Quỹ 

Friedrich Naumann Foundation - FNF Việt Nam. Chương trình khóa học diễn ra trong 04 ngày, 

tập trung vào các chủ đề nổi bật trong bối cảnh phát triển và biến đổi toàn cầu. Nội dung khoá 

học sẽ hướng tới truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo trẻ và trang bị những kiến thức và kinh 

nghiệm thực tiễn gắn với các vấn đề như kinh tế nhân văn, bình đẳng giới, kinh tế bao trùm, 

cũng như những nội dung gắn với các chủ đề khởi nghiệp, phát triển hiệu quả hoạt động của tổ 

chức. Sau khi hoàn thành khoá học, các học viên được kỳ vọng sẽ phát triển được tầm nhìn và 

năng lực lãnh đạo, có tâm huyết với các chủ đề trách nhiệm cộng đồng và quốc tế. Khoá học 

cũng đồng thời tạo cơ hội kết nối và chia sẻ các giá trị lãnh đạo tương lai hướng tới xây dựng 

Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 

Chương trình hi vọng tìm kiếm các lãnh đạo trẻ tâm huyết, mong muốn xây dựng tổ 

chức và phát triển cộng đồng; qua đó lan tỏa được ý nghĩa tốt đẹp tới xã hội. 

Quý vị quan tâm tham gia khóa học trong thời gian sau: 

Thời gian: Từ ngày 25 đến 28 tháng 8 năm 2022 

Địa điểm: Nhà khách Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội. 

Thời hạn đăng ký: 31/07/2022. Vui lòng liên hệ xác nhận tham dự qua email: 

leoanh@vnu.edu.vn hoặc (+84) 855055686. 

Lưu ý: Chương trình chi trả toàn bộ chi phí di chuyển từ Hà Nội đến địa điểm học tập, chi phí lưu trú, 

ăn uống và các chi phí học tập liên quan đến khóa học. Học viên tự chi trả chi phí di chuyển về Hà Nội 

và các chi phí cá nhân phát sinh ngoài chương trình. 

Xin trân trọng cảm ơn!  

 

  

PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN 
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CHƯƠNG TRÌNH 

KHÓA HỌC MÙA HÈ DÀNH CHO LÃNH ĐẠO TRẺ 2022 

Thời gian: từ 25 đến 28 tháng 8 năm 2022 

Ngày 1 (25/8/2022) 
9h00 – 9h30 Chuyên gia và học viên tập trung 
9h30 – 11h30 Phiên khởi động  

Phát biểu khai mạc từ đại diện ban tổ chức VERP /ABG /FNF 

• Ông Nguyễn Cảnh Bình, Viện trưởng ABG; 

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

và Chính sách (VEPR), Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN; 

• GS.TS. Andreas Stoffers, Giám đốc quốc gia quỹ FNF Việt Nam. 

Thông qua chương trình làm việc 

Phiên học viên giới thiệu bản thân, động lực, kết quả chờ đợi và  cam kết.  
Nội dung - Sứ mệnh mỗi tổ chức ABG, FNF, VERP 

- Mục tiêu chung là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ 

phát triển bền vững, bổ sung năng lực cho nhau: Tổ chức giáo dục thực tế 

(ABG), đơn vị tài trợ quốc tế (FNF) và tổ chức nghiên cứu học thuật 

(VERP)  

- Chân dung học viên: phản ánh đối tượng tác động, tạo cảm hứng cho thế 

hệ lãnh đạo trẻ nhiệt huyết, cam kết, hành động vì một Việt Nam tốt đẹp 

hơn. 

13h30 - 15h00 TS. Võ Trí Thành, Chuyên gia kinh tế cao cấp 

PGS.TS. Nguyễn Anh Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, 

Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Bối cảnh kinh tế thế  giới và Việt Nam sau đại dịch: bước vào bình 

thường mới và hội nhập kinh tế quốc tế 

15h00 - 15h30 Giải lao 
15h30 - 16h30 GS.TS. Andreas Stoffers, Giám đốc quốc gia - FNF Việt Nam và TS. 

Phạm Hùng Tiến, phó Giám đốc Quốc gia - FNF Việt Nam 

Những chủ đề mới lãnh đạo trẻ cần quan tâm đa văn hóa, công bằng, 

bao trùm và chuyển đổi. 

16h30 - 17h30 Thảo luận, đối thoại lãnh đạo trẻ với các diễn giả, khách mời 
19h00 - 20h00 Bữa tối đón khách 
20h00 - 23h00 Lửa trại, Trò chơi Teambuilding 
Ngày 2 (26/8/2022) 
8h30 - 10h00 Ông Nguyễn Cảnh Bình, TGĐ Alpha Books, Viện trưởng Viện Lãnh đạo 

ABG 

Một số dẫn đề về chủ đề lãnh đạo, từ góc nhìn viện Lãnh đạo ABG  

10h00 - 10h30 Giải lao 
10h30 - 12h00 Các câu hỏi và thảo luận với giảng viên 



12h00 - 13h00 Ăn trưa 
13h30 - 15h00 Nguyễn Trung Dũng, Giám đốc BK Holdings, Đại Học Bách khoa HN 

Chìa khóa thành công: Đổi mới sáng tạo   

15h00 - 15h30 Giải lao 

15h30 - 17h00 Bài tập nhóm: Thảo luận và phân tích các sáng kiến từ học viên:  từ khóa 

lãnh đạo và đổi mới sáng tạo, năng lực thực thi  

- Bài tập do diễn giả đưa ra 

- Các học viên làm việc nhóm  

Phản hồi, hướng dẫn, góp ý và đưa ra lộ trình hoàn thiện 

17h00 - 19h00 Các chương trình thể thao: Bơi lội, đạp xe, leo núi, chạy bộ 

19h00 - 20h00 Ăn tối 

20h00 Các hoạt động tự do 

Ngày 3 (27/8/2022) 

6h30 - 8h00 Chạy bộ, Ăn sáng 

8h30 - 10h00 Bà Nguyễn Thu Huệ, Giám đốc MCD 

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

Chính sách (VEPR) 

Những chủ đề mới nào lãnh đạo trẻ cần quan  tâm 

10h00 - 10h30 Giải lao 

10h30 - 12h00 Thảo luận mở: Quan điểm của các nhà lãnh đạo trẻ về các chủ đề  tại sao 

khí hậu là vấn đề lãnh đạo, tại sao bình đẳng giới cũng là vấn đề lãnh đạo 

cần quan tâm?    

12h00 - 13h00 Ăn trưa 

13h30 - 15h00 Bà Bùi Kim Thùy, HĐ Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN 

Làm thế nào để quản lý bản thân để trở nên kiên cường 

Cống hiến cũng cần sức khỏe, tâm thế, sự dẻo dai và bố trí sắp xếp- các 

gợi ý cho lãnh đạo trẻ  

15h00 - 15h30 Giải lao 

15h30 - 17h00 Hoạt động thể chất, phát triển bản thân (hoạt động thiền) 

19h00 - 20h00 Ăn tối 

20h00 Các hoạt động tự do 

Ngày 4 (28/8/2022) 

6h30 - 8h00 Chạy bộ, Ăn sáng 

8h30 - 12h00 Lễ tổng kết, Trao chứng chỉ, Chụp ảnh 

12h00 - 13h00 Ăn trưa 

13h30 Kết thúc khóa đào tạo. 
BAN TỔ CHỨC 


