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Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), với những đúc rút 
sâu sắc từ hoạt động nghiên cứu và vận động chính sách, cùng 
kinh nghiệm gần 10 năm tổ chức nhiều khóa đào tạo nâng cao về 
kinh tế và xã hội, nhận thấy những hiểu biết và kiến thức về các vấn 
đề phát triển và nghệ thuật đang ngày càng trở nên quan trọng 
nhằm giúp con người đạt được sự cân bằng trong cuộc sống, mở 
rộng năng lực tư duy sáng tạo và tầm nhìn về xã hội đương đại, xây 
dựng phương pháp tác động vào xã hội một cách bền vững và giàu 
tính nhân văn. 

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách trân trọng giới thiệu Chương 
trình đào tạo nâng cao về Phát triển Xã hội lần đầu tiên được xây 
dựng phục vụ mục đích cung cấp kiến thức hiện đại về phát triển xã 
hội cho người tham dự. Chương trình gồm hai khóa học: “Các khía 
cạnh nâng cao về phát triển trong nền Kinh tế Thị trường” và “Vai trò 
của Nghệ thuật đương đại trong Phát triển xã hội”

Thời gian

5 ngày 4 đêm. 
Từ ngày 01/10/2019
đến ngày 05/10/2019

Địa điểm

Ba Bể Resort, 
Vườn Quốc gia Ba Bể, 
Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn



KHÓA HỌC MÙA HÈ VEPR 2019
NHỮNG NỀN TẢNG CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Đối tượng:
Khóa học “Các khía cạnh nâng cao về 
phát triển trong nền Kinh tế Thị trường” 
dành cho cán bộ quản lý cấp trung trở 
lên tại các tổ chức xã hội, tổ chức phi 
lợi nhuận, tổ chức phi chính phủ, doanh 
nghiệp xã hội, freelancer, nghệ sĩ, 
những người làm việc trong các lĩnh 
vực liên quan đến phát triển và vận 
động chính sách, giảng viên đại học, 
một số sinh viên có mối quan tâm đặc 
biệt đến lĩnh vực này.

Nội dung:
  Các quan điểm phát triển trong nền 
kinh tế thị trường hiện đại;
  Phát triển từ góc nhìn văn hóa;
  Phát triển từ góc nhìn môi trường;
  Phát triển từ góc nhìn kiến trúc cảnh quan;
  Phát triển từ góc nhìn thế chế;
  Phát triển và xây dựng cộng đồng.

Tại khóa học, học viên có cơ hội gặp gỡ 
và thảo luận với các chuyên gia hàng 
đầu về các vấn đề phát triển, cũng như 
giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Học viên 
tham dự khóa học còn được đắm mình 
trong thiên nhiên, nơi hứa hẹn đưa mỗi 
người trở lại với cội nguồn nguyên sơ, 
với tình yêu cuộc sống luôn thôi thúc 
từ nội tâm.

KHÓA HỌC
CÁC KHÍA CẠNH NÂNG CAO VỀ PHÁT TRIỂN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG



GIẢNG VIÊN
KHÓA HỌC

PGS.TS. Nguyễn Đức Thành nhận bằng Tiến sỹ Kinh tế Phát triển tại Viện Nghiên 
cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS), chuyên gia về kinh tế vĩ mô và mô hình 
hoá, hiện là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) và thành viên 
Nhóm tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016. 

ThS. Nguyễn Thị Bích Tâm (Course Leader) nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành 
“Thúc đẩy và Đào tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa” tại Đại học Leipzig, Đức. Chị có kinh 
nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển từ năm 1994 tập trung vào phát triển tổ 
chức và xây dựng cộng đồng. Trong những năm trở lại đây, công việc của chị tập 
trung vào việc thúc đẩy các cuộc đối thoại giữa các nhóm bị lề hoá, lãnh đạo địa 
phương và những người làm chính sách ở Việt Nam.

TS. Ngô Đào tốt nghiệp Trường Đại học Montreal, Canada, Chuyên ngành Quy 
hoạch đô thị và Thiết kế Cảnh quan. Công việc của chị tập trung vào lĩnh vực thiết 
kế cảnh quan, đưa thiên nhiên vào công trình và thúc đẩy việc bảo vệ, gìn giữ mảng 
xanh trong đô thị. Chị là người mà từng suy nghĩ và hành động luôn thể hiện sự tôn 
trọng đối với môi trường thiên nhiên, bảo vệ sự tồn tại trong hài hòa giữa con người với 
tự nhiên, hướng tới những giá trị và sự phát triển bền vững của con người và xã hội. 

PGS.TS. Võ Trí Hảo là chuyên gia về lĩnh vực Luật. Ông có kinh nghiệm nghiên cứu, 
giảng dạy và tư vấn về các vấn đề Luật, đặc biệt trong chuyên ngành Luật công. Ông 
đồng thời đang là Giảng viên Khoa Luật, Đai học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ông 
Hảo có bằng Tiến sỹ Luật, Trường Free University – Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. 
Ông dành sự quan tâm đặc biệt đến các vấn đề phát triển từ góc nhìn thể chế.

PGS.TS. Phạm Quỳnh Phương là chuyên gia nhân học nghiên cứu về những biến 
đổi của đời sống đương đại thể hiện qua các thực hành văn hoá. Sau khi lấy bằng 
tiến sĩ nhân học văn hoá tại Australia, chị tiến hành nghiên cứu hậu tiến sĩ tại Đại 
học Quốc gia Singapore (NUS). Hiện tại, chị làm việc tại Viện Nghiên cứu Văn hoá 
thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.



KINH PHÍ & HỌC BỔNG TIÊU CHUẨN THAM GIA

Tổng kinh phí đầy đủ cho mỗi học viên tham gia mỗi khóa học là 
8.000.000 đồng. Tuy nhiên, Ban Tổ chức sẽ cấp học bổng lên 
đến 5.000.000 đồng/khóa tùy theo nhu cầu và điều kiện của học 
viên.

Học viên nào tham gia cả hai khóa bao gồm Khóa học “Các khía 
cạnh nâng cao về phát triển trong nền Kinh tế Thị trường” và 
Khóa học “Vai trò của Nghệ thuật đương đại trong Phát triển xã 
hội” có thể nhận học bổng tối đa tới 11.000.000 đồng/2 khóa. 
Kinh phí bao gồm:

Đúng đối tượng đã nêu
Đăng ký đúng hạn và đầy đủ thông tin

Chi phí giảng viên, thiết kế và tổ chức lớp học;
Chi phí đi lại từ địa điểm tập trung ở TP. Hà Nội tới địa 
điểm tổ chức khóa học và chiều ngược lại; 
Chi phí ăn ở, bảo hiểm trong thời gian diễn ra khóa học;
Dụng cụ và tài liệu học tập.

Học viên tham gia cần hội tụ các tiêu chuẩn sau:

CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG
09/09 - 17/09/2019 18/09/2019 27/09/2019

Đăng kí tham gia khóa học. 
Điền đầy đủ thông tin vào 

mẫu đơn tại ĐÂY

Ban tổ chức gửi thư xác nhận và 
thông tin đóng lệ phí cho người 
đủ điều kiện tham gia khóa học

Ban tổ chức liên lạc với học 
viên hướng dẫn công tác 

chuẩn bị cho khóa học

18/09 - 23/09/2019

Học viên hoàn thành thủ 
tục đóng lệ phí

TÀI LIỆU KHUYẾN KHÍCH ĐỌC TRƯỚC
Cuộc Đào thoát Vĩ đại, Sir Augus Deaton, Alpha Books và 
NXB Hồng Đức, 2016. 
Đợt Tuyệt chủng Thứ Sáu, Elizabeth Kolbert, Nhã Nam 
và NXB Tri Thức, 2018.
Hoàng Tử Bé, tiểu thuyết của Antoine de Saint-Exupéry.
Ông già và Biển cả, truyện của Ernest Hamingway.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGilhzbProbst96jczObUyyM5mwFzNI5V0nHuaAwPEZ_k1hw/viewform


Mình thấy hiện nay có nhiều khóa học về kỹ 
năng hay kiến thức, nhưng SS là một trong 
số ít những khóa học về tư tưởng hữu ích 
cho các bạn sinh viên. Khóa học không 
những đã giúp mình trang bị kiến thức về 
nền kinh tế thị trường mà giúp mình có 
một lối tư duy mới về các sự vật, sự kiện 
xung quanh. Cũng nhờ khóa học mà mình 
có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu và học hỏi 
từ các thầy Thành, thầy Minh, anh Giang và 
các bạn trẻ sôi nổi khác. Nếu có một cơ hội, 
mình vẫn mong có thể được tham gia khóa 
học một lần nữa.

Trịnh Minh Thông
VEPR Summer School 2018 miền Bắc

SS, mình học được những cách khác 
nhau để tiếp cận một vấn đề và học từ
những trải nghiệm và đam mê của mọi 
người. Đây là bởi vì SS là lớp học không 
có câu trả lời đúng, ai cũng có thể nói và 
đều valid. SS còn khuyến khích chơi – 
giờ chơi cũng là giờ học. Từ học viên đến 
giảng viên, ai cũng hết mình nên mình 
vừa, được chơi vui vừa có những thảo 
luận thú vị. Sau khoá học, mình không 
chỉ học được nhiều thứ hay ho mà còn 
tìm được nhiều người bạn tốt.

Phan Thu Phượng
VEPR Summer School 2018 miền Nam

Khóa học mùa hè của VEPR có những 
phẩm chất mà ít có chương trình học 
thuật về Kinh tế học nào có. Có thể nói các 
giảng viên của SS đã làm cho các kiến 
thức đó trở nên thực sự gần gũi, thân 
thuộc và dễ lĩnh hội. Mặt khác, các thầy 
cũng rất cởi mở với thế hệ trẻ, điều đó mở 
ra cho các học viên SS cơ hội quý giá để có 
được những cuộc thảo luận giá trị với hàm 
lượng tri thức cao cùng những chuyên gia 
hàng đầu. Dù thời gian của khóa học là 
không dài, nhưng với tôi, trải nghiệm với 
SS là một trong những khoảng thời gian ý 
nghĩa nhất của những năm học sinh.

Nguyễn Việt Hải Triều
VEPR Summer School 2018 miền Bắc



LIÊN HỆ
Nguyễn Thu Hương

nguyen.saphia@vepr.org.vn - 0975.608.677

----

Xem thêm thông tin, hình ảnh về các Khóa học của VEPR tại:

Website của VEPR : www.vepr.org.vn

Facebook của VEPR : http://www.facebook.com/VEPRinstitute




