
  
       

 

THƯ MỜI THAM DỰ 

HỘI THẢO CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

NỀN TẢNG LÝ LUẬN VÀ ĐẶC ĐIỂM THỰC TIỄN CỦA 

NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI ĐỨC 
 

Kính gửi: Quý Anh/Chị   

Trong số những mô hình kinh tế đã được biết đến và phát triển trên thế giới, mô hình 

Kinh tế Thị trường Xã hội Đức là một mô hình nổi bật, được cho là đã đem lại “điều thần kỳ” cho 

nền kinh tế và xã hội nước Đức sau Thế chiến Hai và khẳng định tính bền vững trong suốt bảy 

thập kỷ qua. Mô hình này đòi hỏi sự nghiên cứu chuyên sâu và có tính ứng dụng cho nhiều quốc 

gia, đặc biệt là ở các nền kinh tế đang nổi lên như Việt Nam, nơi đang tìm kiếm mô hình phát 

triển kinh tế đi liền với ổn đinh xã hội. Hệ thống này được coi là “nền móng của xã hội Đức hòa 

bình, tự do, đoàn kết”, thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự tự do và khả năng cạnh tranh của nền kinh 

tế, cũng như xây dựng xã hội công bằng và thịnh vượng. 

Nền Kinh tế Thị trường Xã hội Đức đã được biết đến và đề cập trong một số nghiên cứu 

tại Việt Nam, tuy nhiên các nghiên cứu này vẫn chưa cung cấp được một cái nhìn toàn diện và 

sâu rộng. Từ thực tiễn này, nhằm làm giàu thêm lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về các mô hình 

phát triển kinh tế, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), với sự hỗ trợ của Viện Konrad 

– Adenauer Stiftung (KAS), thực hiện nghiên cứu về “Nền tảng lý luận và đặc điểm thực tiễn của 

nền Kinh tế thị trường Xã hội Đức: Những hàm ý cho Việt Nam”. 

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) tổ chức Hội thảo công bố kết quả nghiên 

cứu “Nền Kinh tế Thị trường Xã hội Đức” với thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo như sau: 

Thời gian: 09:00  - 12:00, Thứ Năm, ngày 21 tháng 11 năm 2019 

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

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách trân trọng kính mời Quý vị tham gia Hội thảo. Sự 

góp mặt của Quý vị là đóng góp quan trọng cho thành công của sự kiện. 

Để xác nhận tham dự xin vui lòng liên hệ chuyên viên Trần Long Đức, 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 DỰ KIẾN 

HỘI THẢO CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

NỀN TẢNG LÝ LUẬN VÀ ĐẶC ĐIỂM THỰC TIỄN CỦA  

NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI ĐỨC 
Thời gian: 09:00 - 12:00, Thứ Năm, ngày 21 tháng 11 năm 2019. 

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

Thời gian Chương trình 

08h30 – 09h00  Đăng ký đại biểu  

09h00 – 09h05  Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu  

09h05 – 09h10  

Phát biểu khai mạc  

- PGS.TS. Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu  

Kinh tế và Chính sách (VEPR)                            

- Ông Peter Girke, Trưởng Đại diện Viện KAS tại Việt Nam 

09h10 – 10h10  

  

Trình bày tham luận 

- ThS. Nguyễn Thị Hoa, VEPR  

- PGS.TS. Nguyễn Đức Thành,Viện trưởng VEPR                           

10h10 – 10h50  

Bình luận của các chuyên gia phản biện 

Phản biện 1: TS. Lê Đăng Doanh, Chuyên gia Kinh tế, Nguyên Phó 

Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương  

Phản biện 2: PGS.TS. Phạm Thị Hồng Điệp, Phó Chủ nhiệm Khoa 

Kinh tế Chính trị, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Phản biện 3: TS. Hoàng Xuân Trung, Viện Nghiên cứu Châu Âu, 

Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 

10h50 – 11h10 Thảo luận mở      

11h10 – 11h30 Nghỉ giải lao       

11h30 – 11h55 Thảo luận mở (tiếp tục) 

11h55 – 12h00 Tổng kết và Bế mạc     

12h00 – 13h00 Ăn trưa tại khách sạn 
 


