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Tiếp nối thành công của Hội nghị Toàn quốc về Phát triển Bền vững năm 

2018 đồng thời thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại công văn số 467/TB-

VPCP, Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và nâng cao Năng lực cạnh 

tranh của Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

(VCCI) và Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội nghị Toàn quốc về Phát triển Bền 

vững năm 2019 với chủ đề “Vì một thập niên phát triển bền vững hơn”. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ 

Đức Đam sẽ trực tiếp chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các vị đại diện lãnh 

đạo của các ban, Bộ ngành, đoàn thể của trung ương và các địa phương, đại diện 

các đoàn ngoại giao, lãnh đạo các tổ chức quốc tế và đông đảo lãnh đạo các doanh 

nghiệp, các cơ quan thông tấn báo chí. Hội nghị sẽ tập trung thảo luận các vấn đề 

kinh tế trước thềm thập niên 2020-2030 và các giải pháp nhằm sử dụng các nguồn 

lực quốc gia hiệu quả, sáng tạo, từ đó hướng đến việc xây dựng tốt nguồn nhân 

lực trong thời đại mới và đẩy mạnh các mô hình hợp tác công-tư nhằm phát triển 

bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.Thông tin về Hội nghị cụ thể 

như sau: 

• Thời gian: Thứ Năm, ngày 12 tháng 09 năm 2019 

• Địa điểm: Khách sạn Melia Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

• Chương trình dự kiến của Hội nghị được gửi kèm để Quý Doanh 

nghiệp tham khảo 



Thay mặt Ban tổ chức Hội nghị, VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp 

cử 01 đại diện tham dự Hội nghị và xác nhận với Ban Tổ chức Hội nghị trước ngày 

09/09/2019 theo mẫu đăng ký gửi kèm. 

Trân trọng cảm ơn./. 
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