
 

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO CÔNG BỐ  

CHỈ SỐ CÔNG KHAI NGÂN SÁCH TỈNH (POBI) 2019 
 

 Kính gửi:  Quý Anh/Chị 

Khảo sát Chỉ số Công khai Ngân sách tỉnh (POBI) là khảo sát đầu tiên ở Việt Nam 

về mức độ công khai ngân sách tỉnh, do Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) chủ trì, 

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) và Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) 

thực hiện. Kết quả khảo sát là công cụ giúp các địa phương và cơ quan trung ương tham 

chiếu, đo lường mức độ công khai, minh bạch trong quản lý ngân sách nhà nước tại các tỉnh. 

POBI cũng là công cụ hỗ trợ Việt Nam thực hiện cải cách hành chính và tài khoá tốt hơn, 

góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững SDG 16 về minh bạch, giải trình có sự 

tham gia của người dân. 

POBI được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2018. Nối tiếp thành công đó, 

Liên minh Minh bạch Ngân sách tiếp tục thực hiện khảo sát POBI 2019 trong  huôn  h  

 ự án   húc đ   công  hai, minh  ạch và sự tham gia của người  ân vào quản lý ngân 

sách Nhà nước   o O  am Việt Nam và Viện KAS tại Việt Nam tài trợ.  

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách trân trọng kính mời Quý vị đại biểu  

tham dự Hội thảo công bố “Chỉ số Công khai Ngân sách tỉnh POBI 2019” với thời gian 

và địa điểm như sau: 

Thời gian: 08h30 - 12h00, Thứ  ư, ngày 8 tháng 7 năm 2020  

Địa điểm: Khách sạn Sheraton, 11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội 

Hội thảo cũng sẽ được phát sóng trực tuyến trên fanpage của VEPR tại: 

https://www.facebook.com/VEPRinstitute/  

Sự tham dự của Quý vị là đóng góp quan trọng cho thành công của bu i Hội thảo. 

Để thuận tiện cho công tác t  chức, xin vui lòng xác nhận tham dự trước 12:00, 7/7/2020 

qua email: info@vepr.org.vn, hoặc điện thoại: 0945 619 156 (Mr. Linh) 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và rất hân hạnh được đón tiếp. 

 T/M BAN TỔ CHỨC 

 

   

  



 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO CÔNG BỐ 

CHỈ SỐ CÔNG KHAI NGÂN SÁCH TỈNH POBI 2019 
 

Thời gian: 08h30 - 12h00, Thứ  ư, ngà  8 tháng 7 năm 2020 

Địa điểm: Khách sạn Sheraton, 11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội 

Hội thảo cũng sẽ được phát sóng trực tuyến trên fanpage của VEPR tại: 

https://www.facebook.com/VEPRinstitute/ 

Thời gian Hoạt động 

08:30 – 09:00 Đăng  ý đại biểu 

09:00 – 09:05 Giới thiệu khách mời 

09:05 – 09:20 
Phát biểu khai mạc 

- PGS.TS. Nguyễn Anh Thu, Phó Hiệu trưởng, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN, 

Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) 

- Đại diện Viện KAS tại Việt Nam 

09:20 – 10:10 Trình bày kết quả:  Chỉ số Công khai ngân sách tỉnh POBI 2019” 

PGS. TS. Vũ Sỹ Cường, Đại diện nhóm nghiên cứu 

10:10 – 10:40 Thảo luận bàn tròn với nhóm chuyên gia 

10:40 – 10:55  Tiệc trà 

10:55 – 11:55 Thảo luận mở với khách mời  

11:55 – 12:00 Bế mạc chương trình 

12:00 – 13:00 Ăn trưa tại khách sạn 

  


