
 

THƯ MỜI THAM DỰ TỌA ĐÀM 

“VAI TRÒ CỦA KINH TẾ NỀN TẢNG SỐ ĐỐI VỚI  

TƯƠNG LAI KINH TẾ VIỆT NAM” 

Kính gửi: Quý Anh/Chị 

Chúng ta đang ở trong một thời đại mà mô hình kinh doanh trên nền tảng số đang chiếm 

lĩnh và lấn át các mô hình truyền thống. Trên thế giới, các mô hình nền tảng chiếm ưu thế nhờ hai 

lợi thế nổi bật: (i) Chi phí cận biên gần như bằng không trong sản xuất và phân phối; (ii) Giá trị được 

tạo ra từ hiệu ứng mạng tích cực khi gia tăng sản xuất sẽ dẫn đến tiêu thụ nhiều hơn và ngược lại. 

Một loạt ông lớn như Facebook, Google, AirBnB, Uber, Youtube, Amazon… đã tạo ra đột phá trên 

thị trường ngay từ khi mới xuất hiện nhờ vào những lợi thế trên. Kinh tế nền tảng số, hay bản thân 

những doanh nghiệp nền tảng số, có tác động như thế nào đối với sự phát triển kinh tế và sự thịnh 

vượng của các quốc gia?  

Đặt trong bối cảnh Việt Nam, những vấn đề cơ bản như tăng trưởng GDP, phúc lợi xã hội, 

môi trường kinh doanh, chất lượng lao động,… sẽ thay đổi như thế nào dưới sự hiện diện ngày càng 

mạnh mẽ của Kinh tế Nền tảng số? Tọa đàm “Vai trò của Kinh tế Nền tảng số đối với tương lai kinh 

tế Việt Nam” do UPGen Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách tổ chức, sẽ 

thảo luận về những vấn đề trên. Đây là buổi Toạ đàm thứ ba trong chuỗi Toạ đàm gồm tám buổi về 

Kinh tế Nền tảng Số (Digital Platform Economy).  

Thời gian: 14:00 – 16:30, Thứ Ba, ngày 07 tháng 01 năm 2020 

                   (Tiệc trà và networking từ 13:30) 

Địa điểm: Khách sạn Movenpick Hà Nội, 83A Lý Thường Kiệt. 

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: Nguyễn Thị 

Ngọc Trinh email: nguyen.ngoctrinh@vepr.org.vn điện thoại: (024) 37547506 – máy lẻ: 714 hoặc 

hotline 0982 084 933 trước 22:00 ngày 06/01/2020. 
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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 
“VAI TRÒ CỦA KINH TẾ NỀN TẢNG SỐ ĐỐI VỚI  

TƯƠNG LAI KINH TẾ VIỆT NAM” 

 
Thời gian: 14:00 - 16:30, Thứ Ba, ngày 07 tháng 01 năm 2020 

 

 

Thời gian Chương trình 

13:30 - 14:00 Tiệc trà và networking 

14:00 - 14:15 

Phát biểu khai mạc 

Bà Lương Thị Hồng Hạnh, Chánh Văn Phòng Hội đồng Quản trị, UPGen 

Vietnam 

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

sách 

14:15 – 15:30 

Thảo luận bàn tròn  

- GS.TSKH. Hồ Tú Bảo, Giám đốc Phòng Thí nghiệm Khoa học Dữ liệu của 

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Giám đốc Khoa học Viện John von 

Neumann 

- Ông Trịnh Minh Giang, Chủ tịch Venture Management Consulting Group; 

Sáng lập Strategy Academy; Phó Chủ tịch Vietnam Mentor Initiative 

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

Chính sách 

15:30 – 16:25 Thảo luận mở 

16:25 – 16:30 Kết thúc Tọa đàm 

 


