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GIẤY MỜI 

Tham dự Hội thảo Công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2020 

CỦNG CỐ ĐIỂM TỰA TÀI KHÓA CHO PHÁT TRIỂN 

Kính gửi:   Quý Anh/Chị 

“Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam” là sản phẩm chính của một trong 

những hướng nghiên cứu chiến lược của Đại học Quốc gia Hà Nội do Viện  

Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thuo ̣ c Trường Đại học Kinh tế thực hiện 

hàng năm từ 2009 đến nay.  

Mục đích của Báo cáo là góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch 

định chính sách kinh tế vĩ mô của Việt Nam trên cơ sở tổng kết và phân tích một 

cách độc lập, khách quan những thành tựu, khó khăn, cơ hội và thách thức của nền 

kinh tế, đồng thời thảo luận có chọn lọc một số vấn đề kinh tế lớn và chuyên sâu.  

Bước sang năm thứ 12, Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2020 tập trung 

vào chủ đề Củng cố Điểm tựa Tài khóa cho Phát triển. Sự chuyển hướng thương 

mại, dòng vốn đầu tư và đặc biệt là chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ 

trên toàn cầu, khiến viễn cảnh thế giới trở nên bất trắc hơn bao giờ hết, đồng thời 

đặt khu vực Đông Nam Á trước những bài toán lớn. Việt Nam tiếp tục hội nhập quốc 

tế sâu rộng và ngày càng nhạy cảm với biến động bên ngoài. Trên cơ sở đó, hệ thống 

thuế của Việt Nam có thể bị bào mòn nhanh chóng dưới áp lực cạnh tranh quốc tế. 

Báo cáo năm nay, bên cạnh việc nhận định, đánh giá tình hình kinh tế thế giới và  

Việt Nam, sẽ đi sâu vào phân tích và đánh giá hệ thống thuế tại Việt Nam trong bối 

cảnh khu vực và thế giới, từ đó chỉ ra các cơ hội, thách thức của hệ thống tài khóa 

trong việc đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững nền kinh tế trong bối cảnh mới.    

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng kính mời Quý vị tham dự  

Hội thảo Công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế Viê ̣ t Nam 2020. 

Thời gian: 8h30, thứ Tư, ngày 17 tháng 6 năm 2020 

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

Sự hiện diện của Quý vị sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Hội thảo. 

Xin vui lòng xác nhận tham dự thêo địa chỉ dưới đây.                                     

Xin trân trọng cảm ơn!         
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CHƯƠNG TRÌNH 

HỘI THẢO CÔNG BỐ   

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN KINH TẾ VIỆT NAM 2020 

Thời gian: 8:00 – 12:00, Thứ tư, ngày 17/6/2020                   

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

 

08:00 – 08:30 Đăng ký đại biểu  

08:30 – 08:35 Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu 

08:35 – 08:50              Phát biểu khai mạc 

Phát biểu của đại diện Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội 

PGS.TS. Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội 

Phát biểu của đại diện Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN   

 Phát biểu của đại diện Viện FNF tại Việt Nam 

08:50 – 09:30 Giới thiệu nội dung chính của Báo cáo Kinh tế Việt Nam 2020 

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

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

 09:30 – 10:15 Nhận xét của chuyên gia phản biện 

TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV 

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

PGS. TS. Vũ Sỹ Cường, Học viện Tài chính 

10:15 – 10:45   Nghỉ giải lao – Tiệc trà   

10:45 – 11:55 Trao đổi và thảo luận giữa Nhóm tác giả với các đại biểu tham dự 

Điều hành phiên thảo luận: 

PGS.TS. Nguyễn Anh Thu, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN,  

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách 

11:55 – 12:00 Phát biểu tổng kết của đại diện Lãnh đạo Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN  

và bế mạc Hội thảo       

12:00 – 13:00 Ăn trưa tại Khách sạn 

BAN TỔ CHỨC 

 


