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HỘI ĐỒNG QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  
VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH 



1. Giới thiệu chung 

Từ năm 2018, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Văn phòng doanh nghiệp vì sự 

phát triển bền vững và VBCSD-VCCI được Chính phủ giao tiến hành tổ chức thường niên Hội 

nghị toàn quốc về Phát triển bền vững theo chỉ đạo của Hội đồng quốc gia về Phát triển bền 

vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh. Hội nghị là sự kiện quan trọng - nơi quy tụ đại diện 

của Chính phủ, các tổ chức trong nước, quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và đưa ra những 

kiến nghị thiết thực làm tiền đề để xây dựng Kế hoạch hành động của Chính phủ và của khu 

vực kinh tế tư nhân nhằm nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh vì sự phát triển bền 

vững của quốc gia. 

Năm 2018, với chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh, Hiện thực hóa các Mục tiêu Phát triển 

bền vững trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0”, Hội nghị đã vinh dự được chủ trì bởi Thủ 

tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cùng sự tham dự của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh 

đạo các Bộ, ngành và hơn 700 đại biểu khác. 

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các diễn giả đã trình bày các 

nội dung thời sự như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, phát triển bền vững với 

tốc độ cao ở Việt Nam, làm sao Việt Nam có thể đi trước đón đầu với quyết tâm và bước đi 

chiến lược hơn, quyết liệt hơn để hội nhập sâu rộng hơn. 

Cho rằng Hội nghị rất có ý nghĩa, nhiều ý tưởng, đề xuất thiết thực, giá trị, Thủ tướng đã yêu 

cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với VCCI trên cơ sở kết quả hội nghị soạn thảo, 

trình Thủ tướng ban hành Chỉ thị về phát triển bền vững. 

Với nền tảng đó, VCCI-VBCSD tiếp tục được Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng 

cao năng lực cạnh tranh giao trách nhiệm tổ chức Hội nghị toàn quốc về Phát triển bền vững 

năm 2019, với sự phối hợp của Ngân hàng Thế giới và các Bộ ngành liên quan. 

Mục tiêu của Hội nghị: 

- Cung cấp thông tin cập nhật về định hướng, kế hoạch, chương trình và sáng kiến 

nổi bật mà Chính phủ Việt Nam, các Bộ ban ngành, địa phương, và các tổ chức 

quốc tế đang triển khai nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh, hướng đến phát triển bền vững. 

- Là nơi để các đại biểu cập nhật và chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm về 

phát triển bền vững, cũng như các sáng kiến và thực tiễn tốt về kinh doanh bền 

vững.  

- Thúc đẩy và tăng cường quan hệ hợp tác giữa Chính phủ-Doanh nghiệp-Các tổ 

chức xã hội hướng tới việc thực hiện thành công SDGs tại Việt Nam. 



- Nâng cao nhận thức của cộng đồng về phát triển bền vững qua các phương tiện 

truyền thông đại chúng. 

2. Chương trình dự kiến 

 Thời gian: 09.00 – 17.30, Thứ 5 ngày 12/09/2019 (dự kiến) 

 Địa điểm: Khách sạn Melia, Hà Nội (dự kiến) 

 Chủ đề: 

Vì một thập niên phát triển bền vững hơn 

 Cơ quan tổ chức: 

o Hội đồng Quốc gia về Phát triển Bền vững và Nâng cao Năng lực cạnh tranh 

o Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

o Ngân hàng Thế giới 

 Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành liên quan 

 Dẫn chương trình: Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ (hoặc Tổng Thư ký Hội đồng) 

2.1. Chương trình Hội nghị 

BUỔI SÁNG – Chương trình Hội thảo Chuyên đề 

Là năm bản lề cho thập niên 2020-2030, năm 2019 được kỳ vọng là thời điểm Việt Nam 
thừa hưởng những thuận lợi từ kết quả phát triển kinh tế ấn tượng đạt được trong các năm 
trước, đồng thời tận dụng lợi thế từ nhiều hiệp định thương mại tự do đã và sẽ có hiệu lực 
trong giai đoạn sắp tới, nhằm bứt tốc cùng các quốc gia trên thế giới hoàn thành Chương 
trình Nghị sự 2030 vì sự Phát triển bền vững. Tại Hội nghị Toàn quốc về PTBV năm 2019, 
các Hội thảo Chuyên đề sẽ tập trung thảo luận những chủ đề trọng điểm được quan tâm 
hiện nay, đó là: 

(i) Nhân rộng ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, sử dụng tối ưu và 
hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên, nguyên vật liệu, sản phẩm và giá trị được tạo ra 
từ chúng, giảm thiểu thất thoát và lãng phí cho nền kinh tế; 

(ii) Thúc đẩy mô hình đối tác công tư giúp tăng năng suất và sử dụng các nguồn lực 
sẵn có một cách hiệu quả hơn, tối đa hóa giá trị nguồn đầu tư, hạn chế rủi ro và thúc 
đẩy sáng tạo trong trong thiết kế, thi công, kinh doanh và quản lý; 

(iii) Xây dựng nguồn vốn nhân lực trong thời đại mới và vai trò của Chỉ số Vốn con 
người, sự tham gia, điều phối của các chính phủ trong việc nâng cấp, cải thiện hạ tầng 
xã hội nhằm đầu tư hiệu quả hơn vào xây dựng nguồn vốn nhân lực trong dài hạn. 

Những chia sẻ từ các Bộ, ban ngành cấp trung ương; đại diện cơ quan quản lý cấp địa 
phương; đại diện các tổ chức quốc tế; những sáng kiến từ các doanh nghiệp tiêu biểu cùng 



sự đối thoại cởi mở với đại diện doanh nghiệp sẽ mở ra những lời giải cho các vấn đề hiện 
nay cũng như những kiến nghị về chính sách hữu ích cho Chính phủ. 

8h30 – 9h00 Đón tiếp và Đăng ký đại biểu 

9h00 – 11h30 

Hội thảo chuyên đề 01: Phát triển Nền kinh tế tuần hoàn trong thập 
kỷ 2020-2030 – Mô hình tăng trưởng liên ngành ưu việt và sự cải biến 
trong nguyên lý thiết kế, sử dụng nguyên vật liệu  

Hội thảo chuyên đề 02: Quan hệ đối tác công tư: Nhu cầu thực tiễn 
và định hướng chính sách để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 
và phát triển bền vững 

Hội thảo chuyên đề 03: Nguồn vốn nhân lực: Chỉ số Vốn Con người, 
vai trò lãnh đạo bền vững và điều phối cấp nhà nước trong dài hạn  

11h30 Ăn trưa 

BUỔI CHIỀU – Phiên Toàn thể 

PHẦN I 

13h30 – 14h00 Đón tiếp đại biểu 

14h00 – 14h05 Trình chiếu phim ngắn “Hành tinh của chúng ta” 

Câu chuyện về Trái đất, sự cần thiết của việc thay đổi lối kinh doanh cũ 
và phí tổn của việc không hành động 

14h05 – 14h10 Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu 

14h10 – 14h20 Phát biểu khai mạc của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam 

14h20 – 14h25 Phát biểu của đại diện thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam 

14h25 – 14h35 Báo cáo 1: Các mục tiêu PTBV trong Chiến lược Phát triển kinh 
tế xã hội của Việt Nam giai đoạn 2020-2030 

Diễn giả: 

Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư (MPI) 

14h35 – 14h45 Báo cáo 2: Nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế 
tư nhân thông qua các mô hình kinh tế bền vững – kiến nghị từ 
các hội thảo chuyên đề buổi sáng 

Diễn giả: 

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI)  

14h45 – 15h05 Báo cáo 3: Xây dựng nguồn vốn con người tại Việt Nam giai 
đoạn 2020-2030 

Diễn giả: 

Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Thế giới 



15h05 – 15h15 Báo cáo 4: Đột phá khoa học công nghệ trong tiến trình phát 
triển bền vững 2020-2030 

Diễn giả: 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

15h15 – 15h25 Báo cáo 5: Hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn trong thập 
niên 2020-2030 

Diễn giả: 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) 

15h25 – 15h55 Nghỉ giải lao 

PHẦN II – Tham luận, kiến nghị chính sách của Doanh nghiệp 

15h55 – 16h00 Trình chiếu phóng sự “Doanh nghiệp Việt Nam: Bứt phá vì một 
thập niên bền vững hơn” 

Phóng sự tóm tắt một số nội dung liên quan đến tiến trình thực hiện 
PTBV tại Việt Nam sau Hội nghị Toàn quốc về PTBV năm 2018, cụ thể: 

(i) Các kết quả nghiên cứu về quá trình phát triển bền vững tại các 
doanh nghiệp được biểu dương tại Chương trình đánh giá, công 
bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam giai đoạn 2016 – 2018. 
Nghiên cứu do VCCI-VBCSD thực hiện trên khoảng 500 doanh 
nghiệp đã tham gia và chưa tham gia Chương trình nhằm đối chiếu 
và so sánh tác động, hiệu quả của việc tham gia Chương trình và 
ứng dụng Bộ Chỉ số CSI tại doanh nghiệp. Nghiên cứu được hoàn 
thành vào tháng 7 năm 2019. 

(ii) Các chỉ đạo của Chính phủ sau các báo cáo, kiến nghị từ các cơ 
quan Bộ, ngành, các doanh nghiệp từ Hội nghị Toàn quốc về PTBV 
năm 2018; sự hưởng ứng của VCCI-VBCSD với các chỉ đạo trên; 

(iii) Kiến nghị của VCCI-VBCSD lên Chính phủ trong năm 2019 

16h00 – 16h10 Tham luận 1: Ứng dụng tư duy kinh tế tuần hoàn trong thực 
tiễn sản xuất-kinh doanh 

Diễn giả: 

Ông Matt Wilson, Đồng Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển 
Bền vững Việt Nam (VBCSD) 

16h10 – 16h20 Tham luận 2: Kết hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị 
công ty (ESG) vào chiến lược đầu tư: Xu hướng của các nhà đầu 
tư có trách nhiệm 

Diễn giả: 

Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
(BIDV) 

16h20 – 16h30 Tham luận 3: Tối đa hóa lợi ích kinh tế, xã hội thông qua thực 
hiện phát triển bền vững – Kinh nghiệm tốt từ doanh nghiệp 



 Diễn giả: 

Đại diện Lãnh đạo PwC khu vực châu Á 

16h30 – 16h40 Tham luận 4: Tương lai của công nghệ là hôm nay: Tăng cường 
năng lực doanh nghiệp theo định hướng hiện đại và nhân văn 

Diễn giả: 

Ông Denis Brunetti, Chủ tịch Ericsson Việt Nam, Myanmar, Lào và 
Campuchia 

16h40 – 16h50 Tham luận 5: Đưa phát triển bền vững thành lợi thế cạnh tranh: 
Chiến lược quản trị hoạt động doanh nghiệp hiệu quả trong 
thập niên mới 

Diễn giả: 

Đại diện Lãnh đạo doanh nghiệp 

16h50 – 17h10 Thảo luận & Hỏi đáp 

17h10 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 

 Cam kết của cộng đồng doanh nghiệp hướng tới một nền kinh 
tế phi phát thải 

 Chụp hình lưu niệm 

Lãnh đạo Chính phủ chụp hình lưu niệm cùng các diễn giả, các nhà tài 
trợ và các Hội viên Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững 
Việt Nam 

 

  



2.2. Chương trình Hội thảo chuyên đề 

2.2.1. Hội thảo chuyên đề 01: Phát triển Nền kinh tế tuần hoàn trong thập kỷ 2020-2030 

Kinh tế tuần hoàn là mô hình tăng trưởng liên ngành toàn diện mà chính phủ các quốc gia 

trên thế giới đang theo đuổi, hướng đến việc xây dựng một nền kinh tế phi phát thải, tiết kiệm 

nhiên liệu, nguyên vật liệu, đồng thời kiến tạo và tận dụng tối đa giá trị của các sản phẩm, 

thành phẩm, bán thành phẩm của quá trình sản xuất, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường. 

Tính hiệu quả và ưu việt của các mô hình kinh tế tuần hoàn sẽ giúp nền kinh tế của các quốc 

gia tăng trưởng đồng đều và bền vững hơn so với mô hình kinh tế truyền thống. Đứng trước 

các cơ hội thị trường trị giá đến 4.5 nghìn tỷ USD, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều động thái 

tích cực nhằm thúc đẩy việc ứng dụng kinh tế tuần hoàn trên cả nước. 

Mục tiêu của Hội thảo: 

 Giới thiệu mô hình kinh tế tuần hoàn và tính ưu việt của tư duy kinh tế tuần hoàn trong 

sản xuất 

 Cập nhật các chính sách của Chính phủ liên quan đến ứng dụng mô hình kinh tế tuần 

hoàn tại Việt Nam 

 Chia sẻ kinh nghiệm triển khai các sáng kiến, các mô hình kinh doanh liên quan, qua 

đó giúp những doanh nghiệp quan tâm đến KTTH định hướng được những việc cần 

chuẩn bị để có thể triển khai thành công mô hình này 

 Thu hút cộng đồng DN thực hiện các mô hình kinh doanh theo hướng tăng trưởng 

xanh  

 Đề ra được những kiến nghị cho Chính phủ và cộng đồng DN để có thể triển khai thành 

công và nhân rộng những mô hình kinh doanh theo định hướng KTTH 

Chủ trì Hội thảo: 

Đồng Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) 

Điều phối Hội thảo: 

Đại diện Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) 

Nội dung dự kiến: 

9h00 – 9h05 Giới thiệu Hội thảo 

9h05 – 9h10 Phát biểu khai mạc 

 Diễn giả:  

Ông Matt Wilson, Đồng Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát 
triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) 



9h10 – 9h15 Phát biểu khai mạc 

 Diễn giả: 

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) 

9h10 – 10h45 Tọa đàm: 

Kinh tế tuần hoàn – Chính sách và thực tiễn ứng dụng tại Việt Nam 

Điều phối tọa đàm:  

Đại diện Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) 

Thành viên tọa đàm: 

1. Đại diện MONRE/MPI: Chính sách và thực tiễn ứng dụng tại Việt 
Nam 

2. Đại diện Công ty TNHH Nhà Máy Bia HEINEKEN Việt Nam: Sử 
dụng năng lượng tái tạo trong sản xuất kinh doanh 

3. Đại diện Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam 

4. Đại diện Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam: Sử dụng 
nguyên liệu tái chế trong sản xuất – khó khăn và thách thức 

5. Đại diện VCCI-VBCSD: Chia sẻ về sáng kiến Thị trường Nguyên 
vật liệu thứ cấp tại Việt Nam 

*Lưu ý: Mỗi thành viên tọa đàm có 10 phút để chia sẻ 

10h45 – 11h15 Thảo luận 

11h15 – 11h30 Kết luận và Kiến nghị 

Diễn giả:  

Lãnh đạo VCCI-VBCSD 

 

  



2.2.2. Hội thảo chuyên đề 02: Quan hệ đối tác công tư (PPP): Nhu cầu thực tiễn và định hướng 

chính sách để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững 

Hợp tác công - tư (PPP) là một hình thức đối tác phổ biến nhằm phát huy thế mạnh của cả 

khu vực công và khu vực tư cho phát triển, đặc biệt đối với những lĩnh vực mà trước đây 

thường nhấn mạnh vai trò của nhà nước. Với hình thức này, chính phủ các nước chủ động kêu 

gọi sự tham gia của thành phần tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài. Mỗi quốc gia đều có chiến 

lược riêng tùy thuộc bối cảnh, thể chế, nguồn tài trợ và tính chất của dự án, và Việt Nam 

không phải ngoại lệ. 

Mục tiêu của Hội thảo: 

 Giới thiệu mô hình đối tác công tư tiêu biểu 

 Cập nhật các chính sách của Chính phủ liên quan đến PPP, thực tiễn áp dụng tại Việt 

Nam 

 Chia sẻ kinh nghiệm triển khai các sáng kiến, các mô hình kinh doanh liên quan, qua 

đó giúp những doanh nghiệp quan tâm đến mô hình PPP định hướng được những việc 

cần chuẩn bị để có thể triển khai thành công mô hình này 

 Thu hút cộng đồng DN thực hiện các hoạt động kinh doanh theo mô hình PPP 

 Đề ra được những kiến nghị cho Chính phủ và cộng đồng DN để có thể triển khai thành 

công và nhân rộng những mô hình PPP thành công 

Chủ trì Hội thảo: 

Đồng Chủ tịch/Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam 

(VBCSD) hoặc 

Lãnh đạo VCCI 

Điều phối Hội thảo: 

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế, VCCI 

Nội dung dự kiến: 

9h00 – 9h05 Giới thiệu Hội thảo 

9h05 – 9h10 Phát biểu khai mạc 

 Diễn giả:  

Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt 
Nam (VBCSD) 

9h10 – 9h15 Phát biểu khai mạc 



 Diễn giả: 

Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) 

9h10 – 10h45 Tọa đàm: 

Quan hệ đối tác công tư (PPP): Nhu cầu thực tiễn và định hướng chính 
sách để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững 

Điều phối tọa đàm: 

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế, VCCI 

Thành viên tọa đàm: 

1. Đại diện MPI: Dự kiến nội dung luật PPP mới của Việt Nam 

2. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải: Kế hoạch huy động sự tham 
gia của khu vực tư nhân vào Đường Cao tốc Bắc Nam 

3. Tham luận của Tập đoàn Sun Group: Tư nhân tham gia trong 
đầu tư hạ tầng lớn 

4. Tham luận của Ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch HĐQT Công 
ty CP Chứng nhận và Giám định Vinacert: Tư nhân tham gia 
trong lĩnh vực dịch vụ công 

5. Trình bày của chuyên gia USAID: PPP và phát triển bền vững, 
kế hoạch hoạt động của Uỷ ban PPP trong thời gian tới 

6. Ông Lê Minh Sang, Chuyên gia sức khỏe, World Bank Việt Nam: 
PPP vì Sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam – Vấn đề và giải pháp 

10h45 – 11h15 Thảo luận 

11h15 – 11h30 Kết luận và Kiến nghị 

Diễn giả:  

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế, VCCI 

 

  



2.2.3. Hội thảo chuyên đề 03: Phát triển nguồn vốn nhân lực, vai trò của lãnh đạo bền vững 

và điều phối cấp nhà nước trong dài hạn 

Chất lượng nguồn nhân lực tại mỗi quốc gia có thể được nâng cao thông qua việc cải thiện 

các kỹ năng làm việc, kiến thức, thể lực và khả năng phục hồi. Thông qua đó, các quốc gia có 

thể sở hữu nguồn nhân lực có năng suất lao động cao, khả năng thích nghi tốt và sáng tạo 

hiệu quả hơn. Chủ đề phát triển nguồn nhân lực đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết bởi 

trạng thái và các loại hình công việc đã biến đổi rất nhiều dưới tác động của sự tiến bộ về 

khoa học và công nghệ. Theo Báo cáo Phát triển Thế giới năm 2019 về sự thay đổi trong bản 

chất của công việc, thị trường đang đòi hỏi một lực lượng lao động trình độ cao hơn, đặc biệt 

về kinh nghiệm làm việc và kỹ năng giao tiếp xã hội. 

Mục tiêu của Hội thảo: 

 Thúc đẩy đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức phát triển trong nước, quốc 

tế và cộng đồng doanh nghiệp về cách thức xây dựng một nền móng vững chắc cho 

thị trường lao động để đáp ứng được những yêu cầu từ CMCN 4.0 

 Chia sẻ các sáng kiến, thực tiễn tại doanh nghiệp trong việc xây dựng các chiến lược 

phát triển và quản trị nhân sự phù hợp với bối cảnh hiện nay 

 Đưa ra được các kiến nghị và đề xuất phù hợp cho Chính phủ và cộng đồng doanh 

nghiệp để đảm bảo tương lai của việc làm trong thời đại CMCN 4.0 

Chủ trì Hội thảo: 

Đồng Chủ tịch/Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam 

(VBCSD) 

Điều phối Hội thảo: 

Lãnh đạo Ngân hàng Thế giới (WB) 

Nội dung dự kiến: 

9h00 – 9h10 Phát biểu khai mạc 

Diễn giả:  

Đồng Chủ tịch/Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển 
Bền vững Việt Nam (VBCSD) 

9h10 – 9h20 Trình chiếu video: “I’m a Human Capital Champion” 

Phát biểu dẫn đề 

Diễn giả: 

Đại diện WB tại Việt Nam 

9h20 – 9h35 Bài trình bày: “Xây dựng nguồn vốn nhân lực tại Việt Nam: 
Thành quả và thách thức” 



Diễn giả: 

Bà Keiko Inoue, Điều phối Chương trình Phát triển con người, giới, việc 
làm, WB tại Việt Nam 

 Chủ điểm 1 – Dinh dưỡng 

9h35 – 9h40 Dẫn đề: “Suy dinh dưỡng kéo dài trong cộng đồng dân tộc 
thiểu số tại Việt Nam” 

Diễn giả: 

Ông Nkosi Vusizihlobo Mbuya, WB tại Việt Nam 

9h40 – 10h10 Tọa đàm: 

Quan hệ đối tác trong cải thiện dinh dưỡng cho các cộng đồng dân tộc 
thiểu số 

Điều phối tọa đàm: Đại diện National Institute for Health 

Thành viên tọa đàm: 

1. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD) 

2. Đại diện doanh nghiệp: (chủ đề: dinh dưỡng cho trẻ em và phụ 
nữ có thai; sản xuất thực phẩm cho trẻ sơ sinh) 

3. Đại diện doanh nghiệp: (chủ đề: vai trò của doanh nghiệp công 
nghệ trong chăm sóc sức khỏe trẻ em và phụ nữ có thai) 

4. Đại diện tỉnh thành trong nước 

10h10 – 10h20 Nghỉ giải lao 

 Chủ điểm 2 – Giáo dục và phát triển lực lượng lao động 

10h20 – 10h25 Trình chiếu video: “Kỳ vọng của giới trẻ về giáo dục trong thế 
kỷ 21” 

Diễn giả: 

Đoàn Nhi, học sinh tại Việt Nam 

10h25 – 10h30 Dẫn đề: “Tái định hình các hoạt động phát triển lực lượng lao 
động trong thế kỷ 21" 

Diễn giả: 

Ông Nkosi Vusizihlobo Mbuya, WB tại Việt Nam 

10h30 – 11h00 Tọa đàm: 

Giáo dục và phát triển lực lượng lao động  

Điều phối tọa đàm: Ông Đỗ Ninh, đại diện Google 

Thành viên tọa đàm: 

1. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET)/Bộ Lao động-Thương 
binh và Xã hội (MOLISA) 

2. Đại diện doanh nghiệp 

3. Đại diện doanh nghiệp 

 Chủ điểm 3 – PPP trong cải thiện nguồn nhân lực tại các địa 
phương chậm phát triển 



11h00 – 11h05 Dẫn đề: “Các phương thức trong cải thiện nguồn nhân lực tại 
các địa phương chậm phát triển " 

Diễn giả: 

Ông Obert Pimhidzai, Chuyên gia kinh tế cấp cao, WB tại Việt Nam 

11h05 – 11h35 Tọa đàm: 

PPP trong cải thiện nguồn nhân lực tại các địa phương chậm phát triển 

Điều phối tọa đàm: Đại diện Bộ Công thương (MOIT) 

Thành viên tọa đàm: 

1. Đại diện Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (MOLISA) 

2. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD) 

3. Đại diện doanh nghiệp 

4. Đại diện doanh nghiệp 

11h35 – 11h45 Kết luận và Kiến nghị 

Diễn giả:  

Đại diện WB tại Việt Nam 

 


