
 

  
 

 

Chương trình do Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) tổ chức 

dưới sự tài trợ của Quỹ Friedrich Naumann Việt Nam (FNF Vietnam) 

 
 

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) vui mừng và trân trọng thông báo tuyển 

sinh cho Khóa học mùa hè (Summer School) 2014 “Những nền tảng của kinh tế thị trường”. 

Đây là năm thứ ba khóa học được tổ chức cho các nhà báo trẻ, đồng thời là khoá học hè duy 

nhất tại Việt Nam hướng tới việc trang bị những kiến thức nền tảng mang tính tư tưởng về 

nền kinh tế thị trường cho các nhà báo trẻ hoặc các bạn trẻ có thiên hướng phát triển sự 

nghiệp trong lĩnh vực truyền thông, lĩnh vực kinh tế - tài chính và có mối quan tâm đặc 

biệt tới những nền tảng triết lý và luân lý căn bản của kinh tế thị trường.  Đồng thời, khoá học 

cũng là nơi kết nối mạng lưới những trí thức trẻ ủng hộ thị trường và tư tưởng tự do kinh tế.     

 

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

11-14/09/2014 tại Khu sinh thái Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh 

 

 

  

 

                        VIETNAM CENTRE FOR ECONOMIC AND POLICY RESEARCH 

           Attà hi attano nàtho 



tổ chức

Khóa học do VEPR tổ chức, lựa chọn những nhà báo trẻ và sinh viên xuất sắc, nhiều hoài bão, có niềm đam mê với những triết thuyết xã hội căn 

bản và khuynh hướng tư tưởng chủ đạo liên quan đến sự phát triển cá nhân con người, qua đó nhìn nhận các vấn đề kinh tế-xã hội- chính trị dưới góc độ 

hiện đại và lý tính.  

Thông qua một chương trình học hiện đại, cô đọng, do chuyên gia quốc tế hỗ trợ xây dựng, Khóa học mùa hè VEPR - FNF hướng tới việc cung 

cấp cho học viên những nguyên lý cốt lõi của nền kinh tế thị trường, qua đó thấu hiểu những giá trị xã hội – đạo đức – kinh tế trong đời sống hiện đại. Các 

học viên sẽ có cơ hội được trao đổi cởi mở với những chuyên gia hàng đầu về kinh tế thị trường hiện nay tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, khóa học sẽ giúp 

bồi đắp cho học viên một nền tảng kiến thức vững chắc hơn, định hướng tốt hơn cho quá trình phát triển tư tưởng cũng như sự nghiệp trong tương lai.  

Bên cạnh đó, khóa học cũng mở ra cơ hội cho các bạn học viên giao lưu, kết bạn, học hỏi lẫn nhau, thực hành phương pháp làm việc theo nhóm, 

cách trình bày, bảo vệ quan điểm trong một môi trường chuyên nghiệp. Không gian trong xanh, thoáng mát của khu rừng ngập mặn với hệ quần thể động 

thực vật phong phú và những tình bạn đẹp được ươm mầm từ khóa học hứa hẹn sẽ là những ấn tượng khó phai cho mỗi bạn học viên.    

 

Tổng kinh phí cho mỗi học viên tham gia Khóa 

học được ước lượng là khoảng 5.000.000 đồng (Năm 

triệu đồng). Tuy nhiên, Ban tổ chức sẽ hỗ trợ tài chính 

cho tất cả những người được tuyển chọn. Các học viên 

trúng tuyển chỉ phải nộp mức phí tham dự là 500.000 

đồng (Năm trăm ngàn đồng). 

Ứng viên tham gia được hỗ trợ các chi phí trực 

tiếp cho khóa học (tương đương 5.000.000 VND/học 

viên), cụ thể bao gồm:  

 Chi phí giảng viên, thiết kế chương trình 

và tài liệu học tập; 

 Chi phí đi lại từ địa điểm tập trung ở nội 

thành TP. Hồ Chí Minh tới địa điểm tổ 

chức Khóa học tại Cần Giờ và chiều 

ngược lại; (đồng nghĩa với việc các học 

viên không sinh sống tại TP.HCM sẽ phải 

tự chi trả chi phí đi lại từ nơi sinh sống 

đến TP.HCM và chiều ngược lại); 

 Chi phí ăn ở, sinh hoạt trong thời gian 

diễn ra khóa học; 

 Chi phí in ấn tài liệu, chứng chỉ hoàn 

thành khóa học và các chi phí phát sinh 

khác; 

 Chi phí tổ chức và quản lý chương trình. 

 

 

 

 

 

"Nếu sự thịnh vượng được đo bằng số lượng 

lựa chọn, thì chẳng phải bè bạn sẽ mang lại 

cho chúng ta sự giàu có hay sao? Mỗi cá nhân 

là một vũ trụ, và mỗi người bạn mang đến cho 

chúng ta cả một vũ trụ với biết bao điều thú vị. 

Cảm ơn anh Thành, VEPR, quỹ Friedrich 

Naumann và tất cả mọi người đã mang lại cho 

tôi sự giàu có về tâm hồn, để cuộc sống của 

tôi không chỉ là một trang sách mà là một cuốn 

sách phong phú. 

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. 

Để gió cuốn đi. 

Vì sỏi đá cũng cần có nhau. 

Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày rất gần.” 

          Nguyễn Ngọc Anh, phóng viên VTC 10, 

học viên VEPR-FNF Summer School 2013. 

         “Khóa học tuy ngắn nhưng quả thật đã 

giúp tôi tháo gỡ được những bế tắc trong suy 

nghĩ về nền kinh tế thị trường và tìm ra nhiều 

hướng suy nghĩ tích cực cho cuộc sống nói 

chung. Cá nhân tôi đặc biệt rất ngưỡng mộ hai 

giảng viên, không chỉ bởi kiến thức mà còn ở 

cách các thầy dẫn dắt các cuộc tranh luận…” 

           Vũ Lan Hương, Giám đốc truyền thông 

Văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội, học 

viên VEPR-AERF Summer School. 

 

Nguyễn Đức Thành nhận bằng tiến sỹ Kinh tế Phát triển tại Viện Nghiên cứu 

Chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS) vào năm 2008. TS. Nguyễn Đức Thành tham  

gia sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) vào tháng 7/2008 và 

giữ vị trí giám đốc kiêm kinh tế trưởng của VEPR từ đó đến nay. TS. Thành từng là thành 

viên nhóm Tư vấn Chính sách của Bộ Tài chính trong thời gian từ tháng 3/2007 đến tháng 

9/2008 và hiện là thành viên Nhóm tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ. TS. Nguyễn 

Đức Thành cũng là thành viên của Hiệp hội Kinh tế Đông Á (EAEA). TS. Thành thường trả 

lời phỏng vấn và viết bài  về các vấn đề kinh tế trên Đài truyền hình Việt Nam; các báo Sài 

Gòn Tiếp thị, Tuổi Trẻ, Thời Báo Kinh tế Sài Gòn, Vnexpress và nhiều tờ báo khác của 

Việt Nam. 

Đinh Tuấn Minh tốt nghiệp Thạc sỹ Kinh tế công nghệ tại Học viện Công nghệ 

Châu Á (AIT), Thái Lan năm 1999. TS. Đinh Tuấn Minh từng tham gia Nhóm tư vấn Chính 

sách, Bộ tài chính và tham gia sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách. 

Hiện nay TS. Đinh Tuấn Minh công tác tại Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và 

Công nghệ - Bộ Khoa học Công nghệ. TS. Minh cũng là chuyên gia về kinh tế học thể chế 

và tổ chức ngành nổi tiếng trong giới kinh tế với tư cách một người cổ vũ mạnh mẽ cho 

kinh tế thị trường bằng nhiều phương thức và cách tiếp cận khác nhau.  

Hans-Georg Jonek, Giám đốc Qũy Friedrich Naumann tại Việt Nam. 

 

 

Chương trình dự kiến sẽ đón nhận sự tham gia và chia sẻ của TS. Nguyễn Thanh Mỹ, 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Mỹ Lan. 

. 

 

 

 



 

 Phóng viên, biên tập viên chính thức hoặc cộng tác viên thân thiết của 

các hãng thông tấn báo chí, có tuổi đời không quá 35, tính đến ngày 

11/09/2014 (không sinh trước ngày 11/09/1979), làm việc trong các Ban/ 

Chuyên mục về Kinh tế hoặc các ngành có liên quan; 

 Sinh viên có thiên hướng phát triển sự nghiệp trong giới truyền thông, 

lĩnh vực kinh tế- tài chính hoặc các vấn đề xã hội. 

 Có kiến thức cơ bản về kinh tế học, có niềm say mê tìm hiểu về lý luận 

kinh tế học và các vấn đề triết học, tư tưởng; 

 Trình độ tiếng Anh tốt là một lợi thế; 

 Nộp hồ sơ đăng ký đầy đủ, đúng hạn. 

 

 

Bộ hồ sơ Đăng ký tham gia phải được gửi cho Ban tổ chức trước 5 giờ 

chiều, Chủ nhật, ngày 31/08/2014. Ưu tiên các ứng viên nộp sớm.  

Bộ hồ sơ đăng ký tham gia khóa học bao gồm: 

 01 mẫu đơn đăng ký tham dự được điền đầy đủ (download tai đây); 

 01 lý lịch trích ngang, trong đó liệt kê ngắn gọn quá trình học tập, 

công tác, các thành tích của bản thân 

 Ảnh thẻ sinh viên/ Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ nhà báo nếu 

có (đối với nhà báo); 

 Bất cứ văn bản nào có thể làm tăng khả năng được xét cấp học 

bổng, ví dụ các bằng khen, giải thưởng, một bài báo cũ, bài phỏng 

vấn ứng viên trên báo chí hoặc clip thể hiện một hoạt động của ứng 

viên, v.v… 

 Chứng chỉ Tiếng Anh (nếu có). 

 

Toàn bộ hồ sơ nên được gửi bằng 01 email tới địa chỉ:  

summer.school@vepr.org.vn 

Lưu ý ghi rõ tiêu đề: “ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA HỌC MÙA HÈ VEPR-FNF 2014  

– Tên đầy đủ của ứng viên.” 

Ghi chú: Hồ sơ phải đầy đủ và chỉ nên gửi một lần. Ban tổ chức chỉ xem xét 

các hồ sơ hợp lệ và sẽ chỉ liên lạc với những người trúng tuyển.  

 

 Ngày 31/08/2014: Hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký tham dự 

 Ngày 04/09/2014: Ban tổ chức công bố danh sách ứng viên được lựa chọn tham dự 

khóa học ở TP.HCM 

 Ngày 05-08/09/2014: Các học viên xác nhận tham dự và nộp lệ phí tham dự cho 

Ban tổ chức 

 Ngày 11-14/09/2014: Khóa học diễn ra tại Khu sinh thái Cần Giờ (TP. Hồ Chí 

Minh) 

Có thể xem thêm thông tin, hình ảnh về các Khóa học mùa hè VEPR Summer School dành cho 

sinh viên và nhà báo tại website của VEPR: www.vepr.org.vn hoặc facebook của VEPR: 

https://www.facebook.com/vepr.org.vn. 

 

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách – Trường Đại học Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội 

 Điều phối viên: ThS. Phạm Tuyết Mai (pham.tuyetmai@vepr.org.vn – 0912.669.489) 

 Trợ lý chương trình: Dương Vân Nga  (duong.vannga@vepr.org.vn – 0987.313.732) 

 

                         Ông Hans-Georg Jonek, Giám đốc tại Việt Nam của Qũy Friedrich Naumann 

(FNF Vietnam) 

 

   

Ms. Dương Vân Nga 

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR)  

Phòng 707, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.             

Điện thoại: (04) 37547506 – Máy lẻ 714 hoặc di động: 0987.313.732. 
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