
 

DIỄN ĐÀN THƯỜNG NIÊN VỀ CẢI CÁCH VÀ PHÁT TRIỂN 

VIỆT NAM LẦN THỨ BA NĂM 2020 (VRDF 2020) 

 

Chủ đề  

VIỆT NAM: HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHỤC HỒI TĂNG TRƯỞNG THEO 

HƯỚNG BỀN VỮNG VÀ BAO TRÙM  

TRONG KỶ NGUYÊN COVID-19 

 

 

1. Mục tiêu: (i) Thảo luận các vấn đề cải cách và phát triển của Việt Nam 

trong bối cảnh mới nêu trên; (ii) Phản ánh được các vấn đề lớn mà doanh 

nghiệp, người dân quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh nhiều thách thức cũng như 

cơ hội mới đang xuất hiện; (iii) Tiếp tục đóng góp cho xây dựng Chiến lược phát 

triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2021 - 2025; và (iv) Góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên các diễn đàn 

quốc tế và khu vực. 

2. Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, 

Ba Đình, Hà Nội; 

3. Thời gian: 01 buổi sáng, từ 08h00 đến 13h00, Thứ Ba, ngày 29/9/2020; 

4. Đồng Chủ tọa và điều hành Diễn đàn: 

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (Đồng chủ tọa Phiên khai 

mạc và Phiên bế mạc); 

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (Đồng chủ tọa 

Phiên khai mạc, Phiên 1, Phiên 2 và Phiên bế mạc); 

- Bà Carolyn Turk, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam 

(Đồng chủ tọa Phiên khai mạc, Phiên 1, Phiên 2 và Phiên bế mạc); 

- Ngài, Bà Robyn Mudie, Đại sứ Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam 

- TS. Vũ Thành Tự Anh, Giảng viên cao cấp, Trường Chính sách công và 

Quản lý Fulbright tại TP Hồ Chí Minh, Thành viên Tổ tư vấn Kinh tế 

của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệm kỳ 2016-2021 

(Người điều hành Phiên 1). 

- GS. TS. Dương Nguyên Vũ, Giảng viên Trường Kỹ thuật Cơ khí và 

Hàng không vũ trụ, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quản lý không lưu, Đại 

học Công nghệ Nanyang, Xin-ga-po; Cố vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về Chiến lược đổi mới sáng tạo (Người điều hành Phiên 2); 

 5. Dự kiến thành phần tham dự (khoảng 400 đại biểu) 

- Đại diện một số quốc gia (cơ quan chính phủ) (nếu lệnh cấm xuất nhập 

cảnh do Covid-19 được dỡ bỏ); 

- Đại diện các đối tác phát triển của Việt Nam; 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Xu%C3%A2n_Ph%C3%BAc
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- Đại diện các cơ quan Đảng, Quốc hội và Chính phủ; 

- Đại diện các doanh nghiệp, các tập đoàn trong nước và quốc tế; 

- Đại diện giới khoa học (các trường đại học, viện nghiên cứu, học giả, 

chuyên gia); 

- Đại diện các đơn vị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí, truyền hình. 

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH 

Thời gian Nội dung Người chịu trách nhiệm 

07h30 - 08h00 Đăng ký đại biểu 

Viện Chiến lược phát triển 

(đại biểu trong nước), Vụ 

Kinh tế đối ngoại (đại biểu 

nước ngoài) 

Phiên Khai mạc  

08h00 - 08h05 
Giới thiệu mục đích Diễn đàn 

và đại biểu tham dự Diễn đàn 

Ông Phạm Hoàng Mai, Vụ 

trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

08h05 - 08h20 

- Phát biểu khai mạc 

 

 

- Phát biểu chào mừng 

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư Nguyễn Chí 

Dũng 

- Bà Carolyn Turk, Giám 

đốc Quốc gia Ngân hàng 

Thế giới tại Việt Nam 

- Ngài Robyn Mudie, Đại 

sứ Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam 

08h20 - 08h25 

Chụp ảnh lưu niệm (Các đồng 

chủ tọa, người điều hành và 

người thảo luận) 

Ban tổ chức 

08h20 - 08h30 

- Giới thiệu chương trình 

- Giới thiệu chủ tọa các phiên 

của Diễn đàn 

- Mời người điều hành và ba 

người thảo luận của Phiên 1 lên 

sân khấu 

Ông Phạm Hoàng Mai, Vụ 

trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
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Phiên 1: Covid-19 và hành động của Việt Nam nhằm nắm bắt cơ hội,  

nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu 

Người điều hành: TS. Vũ Thành Tự Anh, Giảng viên cao cấp,  

Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright tại TP Hồ Chí Minh 

08h30 - 08h35 Phát biểu đề dẫn đối với Phiên 1 TS. Vũ Thành Tự Anh  

08h35 - 08h55 

Diễn văn chính “Tổng quan các 

xu hướng lớn toàn cầu trong 

thương mại và mạng sản xuất 

toàn cầu”  

(Trình bày trực tuyến trên nền 

tảng Zoom hoặc chiếu video clip 

ghi hình trước phần trình bày 

của diễn giả) 

TS. Victoria Kwakwa, 

Phó Chủ tịch phụ trách Khu 

vực Đông Á và Thái Bình 

Dương, Ngân hàng Thế 

giới (WB), Nguyên Giám 

đốc quốc gia Ngân hàng 

Thế giới tại Việt Nam  

08h55 - 09h05 

Phát biểu của Người thảo luận 

1 (Panelist 1): “Tái cơ cấu và 

nâng cao vị thế trong chuỗi giá 

trị toàn cầu: Cơ hội và thách 

thức đối với Việt Nam trong 

bối cảnh mới” 

TS. Jacques Morriset, 

Chuyên gia kinh tế trưởng 

và Giám đốc Chương trình 

phụ trách Việt Nam, Kinh 

tế vĩ mô, Thương mại và 

Đầu tư, Ngân hàng Thế 

giới tại Việt Nam 

09h05 - 09h15 

Phát biểu của Người thảo 

luận 2 (Panelist 2): “Nắm bắt 

cơ hội từ dịch chuyển chuỗi giá 

trị toàn cầu: Hành động của 

Việt Nam nhằm tăng trưởng 

bao trùm, thu hút FDI có chất 

lượng vào Việt Nam và phát 

triển khu vực kinh tế tư nhân và 

doanh nghiệp tư nhân” 

TS. Jonathan Pincus, 

Chuyên gia kinh tế - Cố 

vấn quốc tế cao cấp của 

UNDP  

(Tham gia trực tuyến trên 

nền tảng Zoom) 

(Dự phòng: Bà Caitlin 

Wiesen, Đại diện thường 

trú của UNDP tại Việt Nam 

nếu Ông Pincus không bay 

từ In-đô-nê-xi-a sang Việt 

Nam được) 

09h15 - 09h25 

Phát biểu của Người thảo luận 

3 (Panelist 3): “Vượt qua thách 

thức: Hành động của doanh 

nghiệp nhằm phục hồi kiên 

cường và bền vững - trường hợp 

một số ngành, lĩnh vực chịu ảnh 

hưởng nhiều nhất của Covid-19 

Bà Hà Thị Thu Thanh, 

Chủ tịch Hội đồng thành 

viên Deloitte Việt Nam 
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(nông nghiệp, du lịch, logistics, 

giao thông vận tải và y tế)” 

09h25 - 09h35 

Bình luận hoặc đặt câu hỏi nhanh 

đối với diễn giả chính (tham gia 

trực tuyến) và ba người thảo luận 

của Phiên 1 

Người điều hành Phiên 1, 

đại diện tại Việt Nam của 

diễn giả trình bày diễn văn 

chính và hai người thảo 

luận 

09h35 - 10h15 

Thảo luận chung (Bình luận, 

hỏi - đáp) 

Các đại biểu dự Diễn đàn bình 

luận, đặt câu hỏi cho diễn giả 

chính và ba người thảo luận và 

những người này phản hồi/trả 

lời. 

Các đồng chủ tọa Phiên 1 

và Người điều hành 

Phiên 1 điều hành, dẫn dắt 

thảo luận  

10h15 - 10h30 Nghỉ giải lao - Tiệc trà 

Phiên 2: Chuyển đổi số và chuyển dịch cơ cấu theo hướng bao trùm và bền vững 

Người điều hành: GS. TS. Dương Nguyên Vũ, Đại học Công nghệ Nanyang, 

Xin-ga-po  

10h30 - 10h31 

Mời người điều hành và ba 

người thảo luận của Phiên 2 lên 

sân khấu 

Ông Phạm Hoàng Mai, 

Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối 

ngoại, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

10h31 - 10h35 Phát biểu đề dẫn đối với Phiên 2 GS. TS. Dương Nguyên Vũ 

10h35 - 10h50 

Trình bày diễn văn chính 

“Chuyển đổi số mang tính bao 

trùm: Cơ hội và thách thức” 

Video clip (ghi hình trước phần 

trình bày của diễn giả và phần 

trao đổi giữa Bộ trưởng Nguyễn 

Chí Dũng và diễn giả, chiếu tại 

Diễn đàn) 

Ông Toomas Hendrik 

Ilves, Nguyên Tổng thống 

nước Cộng hòa E-xtô-nia; 

Chuyên gia xuất sắc, Trung 

tâm Phân tích chính sách 

châu Âu 

10h50 - 11h00 

Phát biểu của Người thảo luận 

1 (Panelist 1): “Hành động của 

Việt Nam nhằm thúc đẩy chuyển 

đổi số với vai trò động lực cho 

phát triển bao trùm và bền vững” 

Ông Nguyễn Trọng 

Đường, Phó Cục trưởng 

Cục Tin học hóa, Bộ Thông 

tin và Truyền thông 
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11h00 -11h10 

Phát biểu của Người thảo luận 

2 (Panelist 2): “Hành động của 

khu vực doanh nghiệp: Mang số 

hóa đến cho tất cả mọi người” 

TS. Bùi Hải Hưng, Viện 

trưởng Viện nghiên cứu trí 

tuệ nhân tạo (Vin AI 

Research), Vingroup  

 

11h10 -11h20 

Phát biểu của Người thảo luận 

3 (Panelist 3): “Bảo đảm tính 

bao trùm của chuyển đổi số”  

 

Ông Winfrid Messmer, 

Quyền Chủ nhiệm Bộ môn 

Công nghệ thông tin, Đại 

học Việt - Đức; Viện 

trưởng Viện Tin học ứng 

dụng, CHLB Đức; Chủ tịch 

Ủy ban lĩnh vực số, Phòng 

Thương mại và Công 

nghiệp châu Âu 

(EuroCham) tại Việt Nam 

11h20 - 11h30 

Bình luận hoặc đặt câu hỏi nhanh 

đối với đại diện tại Việt Nam của 

diễn giả trình bày diễn văn chính 

(WB Việt Nam) và ba người 

thảo luận Phiên 2 

Người điều hành Phiên 2, 

đại diện tại Việt Nam của 

diễn giả trình bày diễn văn 

chính và ba người thảo luận 

11h30 - 12h20 

Thảo luận chung (Bình luận, hỏi 

- đáp) 

Các đại biểu dự Diễn đàn bình 

luận, đặt câu hỏi cho đại diện tại 

Việt Nam của diễn giả chính và 

ba người thảo luận và những 

người này phản hồi/trả lời. 

Các đồng chủ tọa Phiên 2 

và Người điều hành 

Phiên 2 điều hành, dẫn dắt 

thảo luận 

Phiên Bế mạc  

12h20 - 12h50 Phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 

12h50 - 13h00 
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ và phát biểu bế mạc Diễn đàn 

13h00 - 14h00 
Tiệc trưa tại Trung tâm Hội nghị quốc tế  

(toàn thể đại biểu tham dự Diễn đàn) 

 


