
         

THƯ MỜI THAM DỰ 

HỘI THẢO CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH VỀ  

VỐN ĐẦU TƯ CỦA TRUNG QUỐC TẠI VIỆT NAM 
 

Kính gửi:  Quý Anh/Chị 

Kể từ khi tiến hành cải cách và mở cửa nền kinh tế, Việt Nam đã và đang trở thành 
điểm sáng đầu tư trong khuc vực Đông Nam Á khi thu hút dòng vốn đầu tư từ hơn 100 quốc 
gia. Nổi lên trong đó là vai trò của Trung Quốc khi quốc gia này những năm gần đây có sự gia 
tăng về vốn và quy mô đầu tư tại Việt Nam tương đối nhanh chóng. Vốn đầu tư của Trung 
Quốc (bao gồm cả Ma Cao và Hồng Kông) trải rộng trên tất cả lĩnh vực, trong đó tập trung tại 
ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và thông qua các hợp đồng tổng thầu EPC. 

Từ bối cảnh trên, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã phối hợp với 
Trung tâm Doanh nghiệp Tư nhân quốc tế (CIPE), Hoa Kỳ thực hiện nghiên cứu về “Một số 
nhận định về vốn đầu tư của Trung Quốc tại Việt Nam”. Kết quả nghiên cứu được kỳ vọng sẽ 
đóng góp tích cực cho hoạt động tham vấn chính sách về tiếp nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài 
và các loại vốn khác từ Trung Quốc tại Việt Nam.  

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) tổ chức Hội thảo công bố kết quả 
nghiên cứu “Một số nhận định về vốn đầu tư của Trung Quốc tại Việt Nam” với thời gian và 
địa điểm tổ chức Hội thảo như sau: 

Thời gian: 14:00  - 17:00, Thứ Hai, ngày 22 tháng 07 năm 2019 
Địa điểm: Phòng họp lớn, Khách sạn Công đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách trân trọng kính mời Ông/Bà tham gia Hội thảo. 
Sự góp mặt của Ông/Bà là một phần quan trọng tạo nên sự thành công của sự kiện. 

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý vị đại biểu vui lòng xác nhận tham dự trước 12:00 
trưa ngày 21 tháng 07 năm 2019 qua địa chỉ email: tran.longduc@vepr.org.vn hoặc điện thoại: 
0982 084 933 

VEPR 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 

                       Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 



         

  

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO DỰ KIẾN 

MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH VỀ  
VỐN ĐẦU TƯ CỦA TRUNG QUỐC TẠI VIỆT NAM 

Thời gian: 14:00 - 17:00, Thứ Hai, ngày 22 tháng 07 năm 2019. 
Địa điểm: Phòng họp lớn, Khách sạn Công đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

 

Thời gian Chương trình 

13:30 - 14:00 Đăng ký đại biểu 

14:00 - 14:05 Giới thiệu khách mời và chương trình 

14:05 - 14:10 Phát biểu khai mạc hội thảo 

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

14:10 - 15:15 Trình bày kết quả nghiên cứu “Một số nhận định về vốn đầu tư của Trung Quốc 

tại Việt Nam” 

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

- TS. Phạm Sỹ Thành – Giám đốc chương trình nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc 

VEPR 

15:15 - 15:30 Tiệc trà 

15:30 - 16:00 Bình luận của các chuyên gia phản biện 

16:00 - 16:55 Thảo luận mở với các đại biểu tham dự 

16:55 - 17:00 Phát biểu bế mạc tọa đàm 

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

 

 


