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Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) vui mừng 
và trân trọng thông báo bắt đầu tuyển sinh Khóa học mùa 
hè VEPR 2019 “Những nền tảng của kinh tế thị trường” 
dành cho sinh viên và nhà báo trẻ miền Nam. Chương 
trình do VEPR tổ chức dưới sự tài trợ của Quỹ Friedrich 
Naumann Việt Nam (FNF Vietnam).

Đây là năm thứ tám liên tiếp khóa học được tổ chức cho 
sinh viên và các nhà báo trẻ, đồng thời là khoá học hè duy 
nhất tại Việt Nam hướng tới việc trang bị cho học viên 
những kiến thức nền tảng mang tính tư tưởng về nền kinh 
tế thị trường. Khóa học phù hợp cho những ai 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 kinh tế 
thị trường và mong muốn một tư tưởng độc lập.

Ngày 27/08/2019 đến ngày 30/08/2019

Bến Tre Riverside Resort, 708 Nguyễn Văn Tư, 
Phường 7, thành phố Bến Tre (dự kiến).

GIỚI THIỆU



Khóa học mùa hè VEPR 2019 lựa chọn những sinh viên và nhà 
báo trẻ 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, khóa học 
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. Các bạn học viên sẽ 
được đắm mình giữa thiên nhiên tươi xanh bên cạnh dòng 
sông Hàm Luông - nơi hứa hẹn sẽ ươm mầm cho những tình 
bạn đẹp, những giây phút đáng nhớ khi được hòa mình cùng 
thiên nhiên thơ mộng bên những người bạn đồng chí hướng.

MỤC ĐÍCH



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. 

PGS.TS. Nguyễn Đức Thành là tác giả của nhiều công trình 
nghiên cứu về kinh tế học, tham gia tích cực vào các cuộc thảo 
luận và hoạch định chính sách kinh tế Việt Nam, là chủ biên 
của chuỗi Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam. TS. Thành 
ủng hộ mạnh mẽ sự phát triển cá nhân, tư duy độc lập, tinh 
thần phản biện của các bạn sinh viên và nhà nghiên cứu trẻ.gia 
của VEPR thực hiện. Ấn phẩm này được xuất bản thường niên 
kể từ năm 2009.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Thịnh nhận bằng Thạc sĩ Kinh tế Công tại 
Đại học Hitotsubashi (Nhật Bản). Anh là người đồng sáng lập 
F-Group Việt Nam, một mạng lưới phi lợi nhuận độc lập của 
Việt Nam nhằm thúc đẩy sự đồng thuận của công chúng về thị 
trường tự do và tự do cá nhân.

ThS. Thịnh hiện là nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Quản lý 
Kinh tế Trung ương (CIEM), một think-tank của chính phủ giúp 
xây dựng nền tảng vững chắc để hình thành các chính sách 
hiệu quả cho phát triển kinh tế ở Việt Nam. Anh đã thực hiện 
nhiều nghiên cứu về cải cách doanh nghiệp nhà nước và phát 
triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.

GIẢNG VIÊN



KHÁCH MỜI

Nhạc sĩ Dương Thụ là một nhạc sĩ nhạc nhẹ và nhạc trữ tình 
Việt Nam. Ông đã đi vào đời sống âm nhạc đương đại với những 
tình khúc êm ái, nhẹ nhàng, tình tứ. Những sáng tác của ông 
khúc chiết, trữ tình, có phong cách riêng độc đáo nhưng vẫn 
mang hơi thở của âm nhạc hiện đại, phảng phất âm hưởng dân 
tộc và trở nên quen thuộc với khán giả Việt Nam trong những 
năm 1990 trở lại đây. 

Qua các câu chuyện chân thực của chính cuộc đời mình, nhạc 
sĩ Dương Thụ sẽ chia sẻ những quan điểm của ông về tính 
nhân văn, về đạo đức trong nghề nghiệp và về cách đối nhân 
xử thế giữa người với người.



Tổng kinh phí cho mỗi học viên tham gia Khóa học là 
7.000.000 đồng. Tuy nhiên, Ban Tổ chức sẽ cấp học bổng 
toàn phần cho những người được tuyển chọn. Các học 
viên trúng tuyển chỉ phải nộp mức phí tham dự là 
700.000 đồng. Học bổng toàn phần hỗ trợ toàn bộ các 
chi phí trực tiếp cho khóa học (tương đương 7.000.000 
VND/học viên), cụ thể bao gồm: 

Chi phí giảng viên, thiết kế và tổ chức lớp học;
Chi phí đi lại từ địa điểm tập trung ở TP. Hồ Chí Minh 
tới địa điểm tổ chức Khóa học tại Bến Tre và chiều 
ngược lại;
Chi phí ăn ở, sinh hoạt và bảo hiểm trong suốt thời 
gian diễn ra khóa học;
Tài liệu học tập, áo đồng phục và các đầu sách có 
liên quan.

Là sinh viên đã học hết năm thứ hai tại các trường 
Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, các vấn đề 
xã hội, truyền thông,...
Là phóng viên, biên tập viên hoặc cộng tác viên của 
các hãng thông tấn báo chí, có tuổi đời không quá 35, 
tính đến hết ngày 27/08/2019 (không sinh trước ngày 
27/08/1984), làm việc trong các Ban/Chuyên mục về 
Kinh tế hoặc các ngành có liên quan;
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;
Nộp hồ sơ đăng ký đầy đủ, đúng hạn.

02/06/2019 17/06/2019 27/08 - 30/08/2019

Hạn cuối nộp hồ sơ
dành cho ứng viên Miền Nam

Công bố danh sách ứng viên
trúng tuyển Miền Nam

Khóa học mùa hè 2019
Khu vực miền Nam

KINH PHÍ VÀ HỌC BỔNG

CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

TIÊU CHUẨN THAM GIA
Học viên tham gia cần hội tụ các tiêu chuẩn sau:



THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA
Bộ Hồ sơ đăng ký tham gia khóa học và nhận học bổng bao 
gồm:

Ban tổ chức chỉ xem xét các hồ sơ hợp lệ và sẽ chỉ 
liên lạc với những ứng viên trúng tuyển.

Hồ sơ Đăng ký tham gia và Đăng ký nhận Học 
bổng phải được gửi cho BTC trước 24 giờ ngày 
02/06/2019. 

Ưu tiên các ứng viên nộp sớm.

Toàn bộ hồ sơ chỉ nên được gửi 01 lần bằng 01 
email tới summer.school@vepr.org.vn

Khi gửi ghi rõ tiêu đề: “ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA 
HỌC MÙA HÈ VEPR 2019 MIỀN NAM - Tên đầy đủ 
của ứng viên”

LƯU Ý
Khi nộp hồ sơ, ứng viên cần lưu ý những điều sau:

Sau khi hoàn tất việc gửi hồ sơ vào email, thí sinh 
tiếp tục điền thông tin vào form tại đây để BTC 
kiểm tra email, tránh trường hợp bị sót mail.

Đơn đăng ký được điền đầy đủ thông tin. Ứng viên có thể 
download đơn đăng ký tại đây

01 ĐƠN ĐĂNG KÝ

Liệt kê ngắn gọn quá trình học tập, nghiên cứu, công tác, 
các thành tích của bản thân

01 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Giải thích mối quan tâm của ứng viên đối với Khóa học và 
vì sao ứng viên là đối tượng BTC nên tuyển chọn

01 ĐƠN XIN HỌC BỔNG

Bản scan thẻ sinh viên/thẻ nhà báo, chứng chỉ tiếng anh 
(nếu có), bằng khen, một bài báo/bài phỏng vấn hoặc 
video clip,...

CÁC VĂN BẢN KHÁC



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

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

Tại 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



LIÊN HỆ

KHÓA HỌC MÙA HÈ VEPR - FNF SUMMER SCHOOL 2019
Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR)

Điều phối viên: ThS. Vũ Thị Thu Hằng (vu.thuhang@vepr.org.vn  - 024.37547506 - máy lẻ 704)

Trợ lý chương trình: Lê Minh Hiền (le.minhhien@vepr.org.vn - 024.37547506 - máy lẻ 714)

Xem thêm thông tin, hình ảnh về Khóa học mùa hè các năm 2011- 2018 tại:

             Website của VEPR       : www.vepr.org.vn

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

SS4S 2017 tại Ninh Bình SS4S 2018 tại Bến TreSS4S 2016 tại Thái Nguyên


