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Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Hà Nội, Việt Nam, ngày 4 tháng 11 năm 2013
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Phát triển bền vững là xu thế chung mà thế giới đang nỗ lực hướng tới. Hội nghị của
Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững hay còn được gọi là Ri0 2012, Rio+20 đã nhấn
mạnh tầm quan trọng của việc “xây dựng nền kinh tế xanh hướng tới phát triển bền
vững”. Đó cũng là mục tiêu, chiến lược quan trọng mà Việt Nam đã và đang quyết tâm
thực hiện, thể hiện trong các Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
quốc gia cũng như của các ngành, địa phương. Chính phủ Việt nam đã ban hành Chương
trình Nghị sự 21 (Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam). Tháng 9/2012,
“Chiến lược tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050” cũng đã
được Chính phủ phê duyệt, trong đó khẳng định tăng trưởng xanh là một nội dung quan
trọng của phát triển bền vững, đảm bảo phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả và góp phần
thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu.

Việt Nam đã đạt được mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình vào năm 2010
và đã đạt được những thành tựu nhất định trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn
những quan ngại về sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam không chỉ trong
lĩnh vực kinh tế, mà còn lĩnh vực xã hội và môi trường. Vì vậy, tạo được một môi trường
đầu tư để khuyến khích phát triển bền vững ở Việt Nam là một vấn đề quan trọng và cần
được nghiên cứu, trao đổi thêm, từ đó hỗ trợ Việt Nam tiến tới nền kinh tế xanh trong
tương lai.

MMMMụụụụcccc titititiêêêêuuuu

Hội thảo quốc tế “Môi trường đầu tư hướng tới phát triển bền vững ở Việt Nam”
sẽ được trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN” vào tháng 11 năm 2013 nhằm giới thiệu,
chia sẻ các kết quả nghiên cứu và trao đổi học thuật liên quan đến:

•Những vấn đề lý luận, thực tiễn về mối quan hệ giữa môi trường đầu tư và phát
triển bền vững trên các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường.

•Tổng quan được các vấn đề liên quan đến môi trường đầu tư của Việt Nam. đánh
giá bước đầu về môi trường đầu tư tại Việt Nam theo cách tiếp cận bền vững và
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đưa ra những khuyến nghị nhằm hoàn thiện môi trường đầu tư của Việt Nam
trong tương lai.

ThThThThờờờờiiii gian:gian:gian:gian: 4/11/2013

ĐịĐịĐịĐịaaaa đđđđiiiiểểểểm:m:m:m:

Hội thảo sẽ được tổ chức tại trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN.

Hội trường 801, Tòa nhà E4

144 đường Xuân Thủy

Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

CCCCáááácccc chchchchủủủủ đềđềđềđề/n/n/n/nộộộộiiii dungdungdungdung chchchchíííínhnhnhnh ccccủủủủaaaa HHHHộộộộiiii ththththảảảảoooo

Kính mời các chuyên gia, học giả, các cá nhân quan tâm viết bài tham dự Hội thảo
tập trung vào các chủ đề sau:

• Những vấn đề lý luận về mối quan hệ giữa môi trường đầu tư và phát triển
bền vững

• Tác động của đầu tư tới phát triển bền vững

• Đầu tư Nhà nước và phát triển bền vững ở Việt Nam

• Đầu tư tư nhân và phát triển bền vững ở Việt Nam

• Đầu tư nước ngoài và phát triển bền vững ở Việt Nam

• Các vấn đề khác:
o Môi trường đầu tư của các nước ASEAN và vấn đề phát triển bền

vững.
o Kinh nghiệm của các nước trong thúc đẩy đầu tư phát triển bền vững.
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o Đánh giá hiện trạng và xu hướng đầu tư bền vững trên thế giới.
o Đánh giá chính sách, thể chế đấu tư hướng tới tăng trưởng bền vững
o Mô hình đầu tư bền vững

ThThThThờờờờiiii hhhhạạạạn,n,n,n, ccccấấấấuuuu trtrtrtrúúúúcccc vvvvàààà hhhhììììnhnhnhnh ththththứứứứcccc ccccủủủủaaaa bbbbààààiiii thamthamthamtham ddddựựựự HHHHộộộộiiii ththththảảảảoooo

•••• Thời hạn:
oooo 15/7/2013 – 30/7/2013: Nhận Tóm tắt bài nghiên cứu (tối đa 300 từ).

Tóm tắt nghiên cứu cần bao gồm tên bài nghiên cứu, cơ quan, địa
chỉ, số điện thoại và email của tác giả.

oooo 15/8/2013: Ban Tổ chức trả lời các tác giả về kết quả xét chọn bài
nghiên cứu.

o 15/9/2013 - 30/9/2013: Nhận bài nghiên cứu đầy đủ.

• Bài nghiên cứu khoảng 6000 - 8000 từ (không bao gồm phần tài liệu tham
khảo) và bao gồm các nội dung sau:

o Tên bài nghiên cứu
o Tóm tắt
o Nội dung bài
o Danh mục tài liệu tham khảo.

•••• Bài nghiên cứu có thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

•••• Font chữ: Times New Roman, cỡ chữ 13, không dãn dòng, khổ giấy A4,
file word.

PotentialPotentialPotentialPotential keynotekeynotekeynotekeynote speakers:speakers:speakers:speakers:

• PGS. TS. Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng trường ĐHKT - ĐHQGHN

• GS. TSKH. Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài

• Hai học giả Đức
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LiLiLiLiêêêênnnn hhhhệệệệ HHHHộộộộiiii ththththảảảảoooo

• Tóm tắt bài nghiên cứu, Bài nghiên cứu đầy đủ và mọi câu hỏi liên quan
đến Hội thảo xin vửi lòng gửi về địa chỉ:
TS. Nguyễn Anh Thu

Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

Tel: + 84 – 4 – 3754 7606 (ext: 407)

Email: thuna@vnu.edu.vn

hoặc

Ts. Nguyễn Quốc Việt

Khoa Kinh tế phát triển

Tel: + 84 – 4 – 3754 7506 (ext: 309)

Email: vietnq@vnu.edu.vn


