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DỰ KIẾN CHƢƠNG TRÌNH DIỄN ĐÀN THƢỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI 

VỀ CẢI CÁCH VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 2019 (VRDF 2019) 

 

Chủ đề  

VIỆT NAM: KHÁT VỌNG THỊNH VƢỢNG 

ƢU TIÊN VÀ HÀNH ĐỘNG 

 

 

  

1. Địa điểm tổ chức:  Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại lộ Thăng Long, 

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

2. Thời gian: Ngày 19 tháng 9 năm 2019 (cả ngày) 

3. Đồng chủ tọa và điều hành Diễn đàn: 

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

thể) 

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

Phiên 1, Phiên 2 và Phiên toàn thể) 

- Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam Ousmane 

Dione (Đồng chủ tọa Phiên 1, Phiên 2 và Phiên toàn thể) 

- TS. Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế 

Fulbright tại TP Hồ Chí Minh (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 (Điều hành Phiên 2) 

 

THỜI GIAN NỘI DUNG 
NGƢỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM 

08h00 - 08h30 Đăng k  đại biểu, khách mời 
Ban t  chức (Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư) 

Khai mạc 

08h30 -08h35 
Tuyên bố l  do và giới thiệu 

đại biểu  

Ban t  chức (Lãnh đạo Vụ 

KTĐN hoặc Viện CLPT) 
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08h35 - 08h42 

 

08h42 - 08h49 

 

 

- Phát biểu khai mạc 

 

- Phát biểu chào mừng 

 

- Bộ trƣởng Bộ Kế hoạch 

và Đầu tƣ Nguyễn Chí 

Dũng 

- Giám đốc Quốc gia của 

Ngân hàng thế giới tại 

Việt Nam Ousmane 

Dione 

08h49- 08h55 

- Giới thiệu chương trình 

- Giới thiệu chủ tọa các phiên 

của Diễn đàn 

- Mời người điều hành, diễn 

giả, những người thảo luận của 

Phiên 1 lên sân khấu 

Ban t  chức (Lãnh đạo Vụ 

KTĐN hoặc Viện CLPT, Bộ 

KHĐT) 

Phiên 1: Hƣớng tới thể chế kinh tế thị trƣờng hiện đại, hội nhập 

Ngƣời điều hành (Moderator) Phiên 1  

TS. Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 

tại TP Hồ Chí Minh, Thành viên T  tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Nguyễn 

Xuân Phúc nhiệm kỳ 2016-2021 (đã xác nhận tham dự) 

08h55 - 09h00 
Phát biểu đề dẫn đối với 

Phiên 1 
Ngƣời điều hành Phiên 1 

09h00 - 09h15 

Diễn văn chính của Phiên 1 

Hoàn thiện và thực thi hiệu quả 

thể chế kinh tế thị trường 

(trọng tâm là pháp quyền) và 

hàm ý chính sách cho Việt 

Nam 

TS. David Dollar, nguyên 

Giám đốc Quốc gia Ngân 

hàng Thế giới tại Trung 

Quốc (đã xác nhận tham 

dự) 

09h15 - 09h22 

Phát biểu của ngƣời thảo 

luận 1 (Panelist 1): Hoàn thiện 

thể chế kinh tế thị trường đầy 

đủ, hiện đại, hội nhập ở Việt 

Nam: Một số vấn đề đặt ra 

 TS. Cao Viết Sinh, Nguyên 

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư; Thành viên thường 

trực T  Biên tập của Tiểu 

ban Kinh tế - Xã hội 

(đã xác nhận tham dự) 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Xu%C3%A2n_Ph%C3%BAc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Xu%C3%A2n_Ph%C3%BAc
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09h22 - 09h29 

Phát biểu của ngƣời thảo 

luận 2: Kinh nghiệm quốc tế 

về tự do hóa thị trường nhân tố 

sản xuất và hàm ý chính sách 

đối với Việt Nam 

Ông Alwaleed Alatabani, 

Chuyên gia kinh tế trưởng 

về khu vực tài chính, Ngân 

hàng Thế giới tại Việt Nam 

(đã xác nhận tham dự) 

09h29 - 09h34 

Bình luận hoặc đặt câu hỏi 

nhanh đối với ngƣời thảo 

luận 1 và ngƣời thảo luận 2  

Ngƣời điều hành Phiên 1 

09h34 - 09h41 

Phát biểu của ngƣời thảo 

luận 3: Một số vấn đề đặt ra về 

hoàn thiện t  chức bộ máy nhà 

nước ở Việt Nam 

TS. Nguyễn Sĩ Dũng, 

Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn 

phòng Quốc hội 

(đã xác nhận tham dự) 

09h41 - 09h48 

Phát biểu của ngƣời thảo 

luận 4: Cải cách thể chế nhằm 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

thực thi chính sách công ở Việt 

Nam: Ưu tiên và hành động  

TS. Jonathan Pincus, Chủ 

tịch Quỹ Rajawali (RF), 

nguyên Chuyên gia kinh tế 

trưởng của UNDP Việt Nam 

và Giám đốc Chương trình 

Giảng dạy kinh tế Fulbright 

tại TP. Hồ Chí Minh  

(đã xác nhận tham dự) 

09h48 - 09h53 

Bình luận hoặc đặt câu hỏi 

nhanh đối với ngƣời thảo 

luận 3 và ngƣời thảo luận 4 

Ngƣời điều hành Phiên 1 

09h53 - 10h45 Thảo luận chung 

Các đồng chủ tọa Phiên 1 

và Ngƣời điều hành Phiên 

1 điều hành, dẫn dắt thảo 

luận. Các đại biểu dự Diễn 

đàn bình luận, đặt câu hỏi 

cho bốn người thảo luận, 

bốn người thảo luận trả lời. 

10h45 - 11h00 Nghỉ giải lao  
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Phiên 2: Đổi mới sáng tạo để vƣợt qua bẫy thu nhập trung bình 

Ngƣời điều hành Phiên 2:  

GS. TS. Dƣơng Nguyên Vũ, Giảng viên Trường Kỹ thuật Cơ khí  

và Hàng không vũ trụ, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quản l  không lưu,  

Đại học Công nghệ Nanyang, Xin-ga-po (đã xác nhận tham dự) 

11h00 - 11h05 
Phát biểu đề dẫn đối với 

Phiên 2 
Ngƣời điều hành Phiên 2 

11h05 - 11h20 

Diễn văn chính của Phiên 2 

Đ i mới sáng tạo: Kinh 

nghiệm quốc tế và hàm   đối 

với Việt Nam 

Bà Mari Elka Pangestu, 

Nguyên Bộ trưởng Bộ 

Thương mại và Bộ trưởng 

Bộ Du lịch và Kinh tế sáng 

tạo của In-đô-nê-xi-a (đã 

xác nhận tham dự) 

11h20 - 11h27 

Phát biểu của ngƣời thảo 

luận 1:  

Kinh nghiệm quốc tế (tập trung 

vào kinh nghiệm của Hàn 

Quốc) về hoàn thiện hệ thống 

đ i mới quốc gia và bài học 

cho Việt Nam 

GS. Sungchul Chung, Đại 

học Khoa học và Công nghệ 

Hàn Quốc (UST), nguyên 

Viện trưởng Viện Chính 

sách Khoa học và Công 

nghệ Hàn Quốc (STEPI)  

(đã xác nhận tham dự) 

11h27 - 11h34 

Phát biểu của ngƣời thảo 

luận 2: Đ i mới sáng tạo tại 

các quốc gia có quy mô thị 

trường tiêu thụ lớn và đang 

tăng trưởng nhanh tiến đến thu 

nhập cao (middle billions) 

Ông Michael Tan, Giám 

đốc điều hành và Thành viên 

hợp danh của Tập đoàn Tư 

vấn Boston (BCG) Xin-ga-

po, Trưởng bộ phận tư vấn 

cho khu vực công của BCG 

tại Đông Nam Á  

(chờ xác nhận tham dự) 

11h34 - 11h39 

Bình luận hoặc đặt câu hỏi 

nhanh đối với ngƣời thảo 

luận 1 và ngƣời thảo luận 2 

Ngƣời điều hành Phiên 2 
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11h39 - 11h46 

Phát biểu của ngƣời thảo 

luận 3:  

Nâng cao năng lực đ i mới 

sáng tạo của doanh nghiệp tư 

nhân ở Việt Nam 

ThS. Thạch Lê Anh, Người 

sáng lập, Chủ nhiệm 

Vietnam Silicon Valley 

(VSV)  

11h46 - 11h53 

Phát biểu của ngƣời thảo 

luận 4:  

Tương lai phát triển Trí tuệ 

nhân tạo ở Việt Nam 

GS. Massimo Piccardi, 

Trưởng khoa Xử l  và Phân 

tích tín hiệu, Trường Kỹ 

thuật điện và dữ liệu (SEDE) 

thuộc Đại học Công nghệ 

Sydney (UTS); Thành viên 

chủ chốt của Trung tâm 

Công nghệ dữ liệu lớn toàn 

cầu của UTS; Cộng tác viên 

của Viện Phân tích tiên tiến 

(AAI) (đã xác nhận tham 

dự)  

11h53- 11h58 

Bình luận hoặc đặt câu hỏi 

nhanh đối với ngƣời thảo 

luận 3 và ngƣời thảo luận 4 

Ngƣời điều hành Phiên 2 

11h58 - 12h40 Thảo luận chung 

Các đồng chủ tọa Phiên 2 

và Ngƣời điều hành Phiên 

2 điều hành, dẫn dắt thảo 

luận. Các đại biểu dự Diễn 

đàn bình luận, đặt câu hỏi 

cho bốn người thảo luận, 

bốn người thảo luận trả lời. 

12h40 - 12h50 
Tổng kết và bế mạc Phiên 1 

và Phiên 2 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư Nguyễn Chí Dũng 

12h50 - 14h00 Tiệc trƣa 
Toàn thể đại biểu dự Diễn 

đàn 
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Phiên toàn thể: Hành động vì một Việt Nam thịnh vƣợng 

Đồng Chủ tọa:  

- Thủ tƣớng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 

- Bộ trƣởng Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ Nguyễn Chí Dũng 

Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione 

14h00 - 14h05 
Giới thiệu các Đồng Chủ tọa 

của Phiên toàn thể 

Ban t  chức (Lãnh đạo Vụ 

KTĐN hoặc Viện CLPT) 

14h05 - 14h20 
Tóm tắt kết quả hai Phiên 1 và 

2, báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

Bộ trƣởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ Nguyễn Chí Dũng 

14h20 -14h25 
Giới thiệu chương trình Phiên 

toàn thể và các diễn giả  

Giám đốc Quốc gia của 

Ngân hàng thế giới tại Việt 

Nam Ousmane Dione 

14h25 - 14h45 

Diễn văn chính 1: Tiến lên 

trong chuỗi giá trị toàn cầu 

nhằm đạt được năng suất cao 

hơn: Kinh nghiệm quốc tế và 

hàm   cho Việt Nam  

Bà Pinelopi Goldberg, Phó 

Chủ tịch cao cấp, Chuyên 

gia kinh tế trưởng của Ngân 

hàng Thế giới (đã xác nhận 

tham dự) 

14h45 - 15h05 

Diễn văn chính 2: Kinh 

nghiệm thoát bẫy thu nhập 

trung bình thông qua đ i mới 

sáng tạo và khuyến nghị cho 

Việt Nam 

Ông K. Yogeesvaran, 

nguyên Thứ trưởng Bộ Công 

nghiệp trồng trọt và Hàng 

hóa Ma-lai-xi-a, nguyên 

Trưởng nhóm soạn thảo Kế 

hoạch 5 năm 2016-2020  

(đã xác nhận tham dự) 

15h05 - 15h25 

Diễn văn chính 3: Định hướng 

phát triển để Việt Nam trở 

thành quốc gia thịnh vượng 

đến năm 2030 và tầm nhìn đến 

năm 2045 

PGS. TS. Bùi Tất Thắng, 

Nguyên Viện trưởng Viện 

Chiến lược phát triển, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư; Chánh Văn 

phòng T  Biên tập của Tiểu 

ban Kinh tế - Xã hội  

(đã xác nhận tham dự) 

15h25 - 15h40 Nghỉ giải lao  
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15h40 - 16h40 Thảo luận chung 

Bộ trƣởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ Nguyễn Chí Dũng 

và Giám đốc Quốc gia của 

Ngân hàng thế giới tại Việt 

Nam Ousmane Dione điều 

hành 

Kết luận và bế mạc diễn đàn 

16h40 - 17h15 Thủ tƣớng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo 

17h15 - 17h30 

Bộ trƣởng  Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ Nguyễn Chí Dũng phát 

biểu tiếp thu   kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và phát 

biểu bế mạc Diễn đàn 

17h30 Kết thúc Diễn đàn 

 




