
 

THƯ MỜI THAM DỰ TỌA ĐÀM 

“TÌM KIẾM MỘT TẦM NHÌN CHÍNH SÁCH  

VỀ KINH TẾ NỀN TẢNG SỐ CHO VIỆT NAM” 

Kính gửi:  

Kinh tế nền tảng số là hoạt động kinh tế và xã hội dựa trên các hạ tầng nhất định và mặc 

định được hiểu là các hạ tầng kỹ thuật số. Trong hơn một thập kỷ qua, kinh tế nền tảng số đã phát 

triển như vũ bão với những tên tuổi như Facebook, Google, Grab, Fintech (công nghệ tài chính), 

Airbnb… Kinh tế nền tảng số sẽ góp phần tăng năng suất lao động. Trong kinh tế nền tảng số, Việt 

Nam đang phải giải quyết những vấn đề về pháp lý, an toàn an ninh mạng, sự thiếu hụt nguồn 

nhân lực công nghệ thông tin có chất lượng, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để phát 

triển Chính phủ điện tử. Theo đó, nhằm khắc phục các khó khăn kể trên và để bắt kịp xu hướng 

phát triển kinh tế nền tảng trên thế giới, giới hoạch định chính sách tại Việt Nam sẽ cần có những 

thay đổi trong quan điểm và cách nhìn đối với loại hình kinh tế mới nổi này. 

Trong bối cảnh này, UP Co-working space và Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách tổ 

chức Tọa đàm: “Tìm kiếm một tầm nhìn chính sách về Kinh tế nền tảng số cho Việt Nam” nhằm 

thảo luận về các hoạt động kinh tế trên nền tảng số tại Việt Nam từ góc nhìn của công tác quản lý 

nhà nước. 

Thông tin cụ thể về chương trình như sau: 

Thời gian: 13:30 – 16:30, Thứ Năm, ngày 19 tháng 12 năm 2019 

Địa điểm: The Hanoi Club Hotel, 76 Phố Yên Phụ, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội. 

Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị tới tham dự Chương trình. Sự hiện diện của quý 

vị sẽ đóng góp vào thành công của Chương trình. 

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý vị vui lòng xác nhận sự tham dự qua: Trần Long 

Đức email: tran.longduc@gmail.com, điện thoại: (024) 37547506 – máy lẻ: 714 hoặc hotline 0982 084 

933 trước 17:00 ngày 18/12/2019. 
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PGS. TS. Nguyễn Đức Thành 

Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) 
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CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM 
“TÌM KIẾM MỘT TẦM NHÌN CHÍNH SÁCH  

VỀ KINH TẾ NỀN TẢNG SỐ CHO VIỆT NAM” 

 
Thời gian: 13:30 – 16:30, Thứ Năm, ngày 19 tháng 12 năm 2019 

 

 

Thời gian Chương trình 

13.30 - 14.15 Tiệc trà và networking 

14.15 - 14.30 

Phát biểu khai mạc 

Đại diện Up Co-working Space 

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

Chính sách 

14.30 – 15.30 

Thảo luận bàn tròn  

- TS. Nguyễn Thành Nam, Hiệu Trưởng Đại học Trực tuyến Funix, 

Phó Chủ tịch HĐQT Trường Đại học FPT 

- Ông Vũ Tú Thành, Phó Giám đốc điều hành khu vực, Hội đồng Kinh 

tế Hoa Kỳ – ASEAN  

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

và Chính sách 

- Đại diện Up Co-working Space 

 

15.30 – 16.30 Thảo luận mở 

 


