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GIẤY MỜI  
Viết bài tham dự 

HỘI THẢO KHOA HỌC 

“Kinh tế Trung Quốc: Những rủi ro trung hạn”  
 

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Việt Nam (VEPR), là một tổ chức think-tank của Đại 
học Quốc gia Hà Nội, có nhiệm vụ thực hiện các nghiên cứu cơ bản và độc lập trong khoa học kinh 
tế và các vấn đề liên ngành lấy kinh tế học làm trung tâm; cung cấp dịch vụ tư vấn về phân tích 
chính sách, phân tích kinh tế và tài chính cho các cơ quan chính phủ, tổ chức và doanh nghiệp. 

Chương trình Nghiên cứu Kinh tế thuộc VEPR (VEPR’s Chinese Economic Studies Program - 
VCES) là chương trình nghiên cứu tập trung vào các vấn đề kinh tế của Trung Quốc.  

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XVIII đánh dấu sự chuyển giao quyền lực cho thế hệ 
lãnh đạo thứ 5 (thời Tổng Bí thư Tập Cận Bình) diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đã trở thành nền 
kinh tế lớn thứ hai trên thế giới và đạt được nhiều thành tựu về phát triển kinh tế -- xã hội. Tuy 
nhiên, bên cạnh việc đối diện với những áp lực của cuộc Khủng hoảng kinh tế toàn cầu kinh tế 
Trung Quốc dưới sự điều hành của thế hệ lãnh đạo mới cũng đối diện với nhiều thách thức lớn, 
trong đó chứa đựng cả những rủi ro. 

Nhằm đưa ra những đánh giá về các rủi ro có thể có đối với kinh tế Trung Quốc trong thời gian 5 
năm tới đây, Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) tổ chức Hội thảo 
khoa học mang tên “Kinh tế Trung Quốc: Những rủi ro trung hạn”. Đồng thời, tạo một cơ hội để các 
học giả, các nhà nghiên cứu trao đổi, cập nhật các kết quả nghiên cứu, quan điểm và nhận định về 
những vấn đề của kinh tế căn bản của Trung Quốc, từ đó có những gợi mở những hàm ý cho Việt 
Nam.  

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách trân trọng kính mời Ông/Bà viết bài tham dự Hội 
thảo (bằng ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Việt, hoặc tiếng Trung) về một trong các chủ đề sau:  
 
1. Những vấn đề xã hội nội bật của Trung Quốc và triển vọng trung hạn 
2. Những thách thức trong vấn đề dân số của Trung Quốc và triển vọng trung hạn 
3. Những thách thức trong vấn đề lao động của Trung Quốc và triển vọng trung hạn 
4. Chênh lệch thu nhập thành thị - nông thôn  
5. Chênh lệch phát triển vùng miền 
6. Đánh giá triển vọng kinh tế Trung Quốc giai đoạn 2012 – 2017 
7. Những rủi ro (khác) của kinh tế Trung Quốc trong trung hạn 
Email đăng kí bài viết xin gửi kèm các thông tin sau: 
1. Họ tên tác giả, chức vụ, học hàm-học vị, chuyên ngành nghiên cứu, số điện thoại  
2. Tiêu đề bài viết 
3. Tóm tắt 
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Các tác giả tham gia đề nghị đăng kí với Ban tổ chức trước ngày 25/6/2013. Những tóm tắt báo 
cáo được mời tham gia hội thảo sẽ được thông báo lại với tác giả chậm nhất vào ngày 
27/6/2013.  

Bản toàn văn báo cáo được gửi chậm nhất là ngày 31/7/2013 

Những thông tin về quy cách của bài viết và bài trình bày sẽ được chúng tôi gửi trong các 
thông báo sau. 
 
Toàn bộ chi phí ăn ở và tham quan trong thời gian diễn ra hội thảo do VCES đảm nhiệm. Chi 
phí đi lại do đại biểu tự lo. Không có kinh phí cho bài viết. 

 
Thời gian tổ chức Hội thảo (cả ngày): 9/8/2013  
Địa điểm:  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam 
Ngôn ngữ hội thảo: Tiếng Anh, tiếng Việt 
 

Sự tham gia của Ông/Bà sẽ góp phần quan trọng vào thành công của buổi Hội thảo. 
 
Xin trân trọng cảm ơn./. 

TM. BAN TỔ CHỨC 
 

 
 

TS. Nguyễn Đức Thành 
Giám đốc  
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