
  

THƯ MỜI THAM DỰ 

DIỄN ĐÀN CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ PHÁT TRIỂN 2019 

“HƯỚNG TỚI MỘT HỆ THỐNG THUẾ CÔNG BẰNG” 

 

Kính gửi:  …………………….. 

 

Hiện nay, Việt Nam đang trong giai đoạn cải cách Thuế giai đoạn IV (2011 – 2020). Ngày 

17/5/2011, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ra quyết định số 732/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược 

cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 với mục tiêu tổng quát là “Xây dựng hệ thống chính sách 

thuế đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa; mức động viên hợp lý nhằm tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất trong nước và là một 

trong những công cụ quản lý kinh tế vĩ mô có hiệu quả, hiệu lực của Đảng và Nhà nước.” 

Mặc dù đã có nhiều cải cách tích cực, thực trạng hệ thống thuế hiện nay của Việt Nam còn 

phức tạp, chưa tương đồng với các nước trên thế giới: một số sắc thuế còn khá cao, kém cạnh tranh, 

trong khi một số sắc thuế khác lại chưa có; cấu trúc thu ngân sách kém bền vững; tình trạng trốn và 

tránh thuế còn nhiều phức tạp; chu trình ngân sách kém hiệu quả; thực trạng phân chia nguồn thu 

giữa trung ương và địa phương còn nhiều bất cập.  

Trong bối cảnh đó, Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách (VEPR), cùng với sự tham gia của 

Liên minh Công bằng thuế Việt Nam (VATJ), với sự hỗ trợ của tổ chức Oxfam Việt Nam, tổ chức 

Diễn đàn Chính sách Tài khóa và Phát triển 2019 với chủ đề: “Hướng tới một hệ thống thuế công 

bằng.” Diễn đàn sẽ có sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý, hoạch định chính sách, doanh 

nghiệp, giới truyền thông nhằm cùng thảo luận về các vấn đề chính sách quan trọng trong lĩnh vực 

tài khóa của Việt Nam hiện nay. 

 

Thông tin cụ thể về Diễn đàn như sau: 

Thời gian: 08:30 – 11:30, Thứ Tư, ngày 13 tháng 11 năm 2019 

Địa điểm: Hội trường lớn, Tầng 2, Khách sạn Công đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hà Nội. 

 

Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý Chuyên gia tới tham dự Diễn đàn. Sự hiện diện của 

quý Chuyên gia sẽ đóng góp vào thành công của Diễn đàn 



  

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý chuyên gia vui lòng xác nhận sự tham dự qua 

Nguyễn Gia Linh (Mr.) email: nguyen.gialinh@vepr.org.vn, điện thoại: (024) 37547506 – máy lẻ: 714 

hoặc hotline 0975 608 677 trước 12:00 ngày 12/11/2019. 

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách xin chân thành cảm ơn và rất hân hạnh được đón 

tiếp./. 

 

TM. BAN TỔ CHỨC 

          

PGS. TS. Nguyễn Đức Thành 

        Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) 
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CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN 

DIỄN ĐÀN CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ PHÁT TRIỂN 2019 

“HƯỚNG TỚI MỘT HỆ THỐNG THUẾ CÔNG BẰNG” 

Thời gian: 08:30 – 12:00, Thứ Tư, ngày 13 tháng 11 năm 2019 

Địa điểm: Hội trường lớn, Tầng 2, Khách sạn Công đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hà Nội. 

Thời gian Chương trình 

08.00 - 08.30 Đăng ký đại biểu 

08.30 - 08.40 
Phát biểu khai mạc 

PGS. TS. Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách 

08.40 - 08.50 
Phát biểu chào mừng  

Đại diện tổ chức Oxfam 

PHIÊN TOÀN THỂ BUỔI SÁNG 

08.50 - 09.30 

Bài 1: Chi tiêu thuế tại Việt Nam: Trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp 

TS. Nguyễn Tiến Dũng, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

ThS. Hoàng Chinh Thon, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách 

09.30 – 09.45 

Bài 2: Khung pháp lý nhằm cải thiện tình trạng tránh thuế của doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam.  

Đại diện Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách 

09.45 – 10.05 
Bài 3: Báo cáo về Chi tiêu thuế tại Việt Nam 

Đại diện tổ chức Oxfam 

10.05 – 10.20 

Bài 4: Báo cáo về thuế thu nhập doanh nghiệp tại các nước ASEAN, thực trạng ưu 

đãi thuế và thảo luận về cải cách thuế OECD 

Đại diện tổ chức Oxfam 

10.20 - 10.30 Nghỉ giải lao 

10.30 – 11.45 
Thảo luận bàn tròn  

Tham gia thảo luận 



  

- Ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng, Vụ quản lý Thuế Doanh nghiệp lớn                     

Tổng cục Thuế. 

- PGS. TS. Vũ Sỹ Cường, Phó Trưởng Bộ môn Phân tích chính sách tài chính,               

Học viện Tài chính 

- PGS. TS. Nguyễn Đức Thành. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách 

 Điều hành thảo luận 

- PGS. TS. Phạm Thế Anh. Kinh tế trưởng, Viện Nghiên cứu Kinh tế và             

Chính sách 

11.45 – 11.50 Bế mạc chương trình 

11.50 - 13.00 Ăn trưa 

 


