
HỘI THẢO QUỐC TẾHỘI THẢO QUỐC TẾHỘI THẢO QUỐC TẾ

DÆÛ BAÏO VAÌ CHÊNH SAÏCH KINH TÃÚ VÉ MÄ VIÃÛT NAM
 TÆ DUY CHIÃÚN LÆÅÜC CUÍA NHAÌ QUAÍN TRË

(2013 – 2015)

Tổ chức thực hiện

Đơn vị bảo trợ

HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG
ỦY BAN KINH TẾ CỦA QUỐC HỘI

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Thời gian: ngày 30/11/2012
Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà 

Nội

Hiệp hội Doanh nghiệp
Thành phố Hà Nội (HBA)

www.fsb.edu.vn/vnls



Thưa Quý vị,

Nền kinh tế Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam đang ở trong giai đoạn 
hết sức khó khăn, câu trả lời về chính sách vĩ mô của Chính Phủ nên như 
thế nào trong bối cảnh 2013-2015 là hết sức cần thiết cho các nhà hoạch 
định chính sách và các doanh nghiệp. Bên cạnh đó việc các nhà lãnh đạo 
phải có tư duy chiến lược như thế nào trong bối cảnh này cũng là vấn đề 
mấu chốt cho sự thịnh vượng của doanh nghiệp. 

Được sự bảo trợ và chủ trì của Hội đồng lý luận Trung Ương; Ủy ban Kinh 
tế của Quốc hội và Văn Phòng Chính Phủ, nhận lời mời của Viện quản trinh 
Kinh doanh (FSB) - Tiến sỹ Patrick Dixon, một trong 20 nhà tư tưởng quản 
trị đương đại có ảnh hưởng nhất thế giới (theo Thinker50, 2005) và là nhà 
tương lai học hàng đầu thế giới được mời tham gia Hội thảo quốc tế chủ 
đề “Dự báo và chính sách kinh tế vĩ mô Việt Nam & Tư duy chiến lược của 
nhà quản trị trong bối cảnh 2013 - 2015”. Cùng với sự tham gia phản biện 
của các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia kinh tế và quản trị giàu 
kinh nghiệm tại Việt Nam, Tiến sỹ Patrick Dixon sẽ có những nhận định và 
dự báo chính sách của Chính phủ Việt Nam trong bối cảnh 2013-2015, 
đồng thời đưa ra những kiến nghị mang tính ứng dụng cao nhằm giúp đỡ 
các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt chính sách, nhận thức lại vấn đề 
tư duy chiến lược trong bối cảnh mới và lựa chọn con đường phát triển bền 
vững cho doanh nghiệp của mình.

Xin trân trọng giới thiệu và rất mong được gặp gỡ Quý vị tại Hội thảo. 

Ban điều hành Hội thảo

TS. Nguyễn Đức KiênGS. TS Phùng Hữu Phú TS. Phạm Viết Muôn

TS. Nguyễn Hồng Sơn PGS. TS. Trương Gia Bình

Diễn giả chính

TS. Patrick  Dixon

Chủ tịch tổ chức Globalchange
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TS. Phạm Viết Muôn
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PGS. TS. Trương Gia Bình
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc 
Tập đoàn FPT

Ông Tony Foster
Giám đốc điều hành Công ty 
Freshfields Bruckhaus Deringer 
tại Việt Nam
Nguyên Chủ tịch Hiệp hội 
thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam
Thành viên Ban điều hành Diễn 
đàn doanh nghiệp Việt Nam

TS. Patrick Dixon



Để cập nhật thông tin về Hội thảo truy cập website: www.fsb.edu.vn/vnls     
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Ban tổ chức

TS. Nguyễn Đức Kiên

GS.TS 
Phùng Hữu Phú

Ông Tony Foster

TS. Patrick Dixon

Ban điều hành hội 
thảo và khách mời

TS. Phạm Viết Muôn

DỰ BÁO

Bức tranh kinh tế Việt Nam 
trong bối cảnh 2013 - 2015

THAY ĐỔI

Nhận thức về tư duy chiến 
lược và phương pháp quản trị 
trong bối cảnh 2013-2015

XÁC ĐỊNH 

Giải pháp đầu tư hiệu quả 
trong bối cảnh kinh tế xã hội 
Việt Nam 2013 - 2015

GẶP GỠ

Cùng một trong những “bộ 
óc” quản trị hàng đầu thế giới

KẾT NỐI

Cùng các nhà hoạch định 
chính sách, các nhà lãnh đạo 
doanh nghiệp các nhà tư vấn 
và nghiên cứu hàng đầu Việt 
Nam

Chủ trìNội dung chương trình

PHẦN I

Định hướng điều hành kinh tế vĩ mô của Chính 
Phủ Việt Nam 2013 - 2015

Sáu xu hướng toàn cầu tác động tới nền kinh tế 
Việt Nam trong tương lai 
Bốn lĩnh vực kinh tế ảnh hưởng lớn đến nền kinh 
tế Việt Nam giai đoạn 2013-2015:
-  Ngành xây dựng và bất động sản
-  Ngành tài chính ngân hàng
-  Ngành năng lượng
-  Ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Giải lao 

PHẦN II
Đánh giá thực trạng kinh tế vĩ mô Việt Nam 2012

Kinh tế Vĩ mô Việt Nam trong giai đoạn 2013-
2015 dưới góc nhìn của nhà tương lai học hàng 
đầu thế giới

Tiệc trưa dành cho toàn thể Đại biểu 

PHẦN III

Định hướng chiến lược kinh tế Việt Nam giai đoạn 
2013-2015  

Các giải pháp đầu tư trong bối cảnh kinh tế, xã 
hội Việt Nam và thế giới giai đoạn 2013-2015

PHẦN IV
Chân dung của CEO Việt Nam trong bối cảnh toàn 
cầu hóa

Tư duy chiến lược của nhà quản trị trong bối 
cảnh 2013-2015 

Giải lao 

TỌA ĐÀM

Thảo luận trực tiếp giữa diễn giả, khách mời và 
đại biểu dự VNLS2012  

Bế mạc chương trình 

THÀNH PHẦN THAM DỰ

Đại diện lãnh đạo các cơ 
quan của Quốc Hội và Chính 
Phủ Việt Nam

Lãnh đạo của các Doanh 
nghiệp đang hoạt động tại 
Việt Nam

Các Giáo sư, nhà nghiên cứu, 
giảng viên kinh tế và quản trị 
kinh doanh

Đại diện lãnh đạo Phòng 
công nghiệp và thương mại 
các quốc gia tại Việt Nam 

GIÁ TRỊ CỦA VNLS2012

Tiếp đón Đại biểu

Khai mạc và phát biểu chào mừng của Lãnh 
đạo nhà nước  



PHÍ THAM DỰ

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ

BẢO TRỢ THÔNG TIN

LIÊN HỆ

6.000.000 VND

Với nỗ lực từ Ban tổ chức và các 
đơn vị bảo trợ, mức phí tham dự 
ưu đãi của chương trình là:

Văn phòng Hiệp hội doanh 
nghiệp thành phố Hà Nội (HBA)

Tel: (04)22122725/ 37674454
Email: hba@hba.vn
Mobile: 0985 368 592
(gặp bà Nguyễn Thị Hoài)

Viện Quản trị Kinh doanh (FSB)

Tel: (04)62871918
(Máy lẻ 208 – 210)
Email: fsb@fsb.edu.vn
Mobile: 0983 213 208
(gặp ông Nguyễn Hùng Tiến)

Phí tham dự đã bao gồm ăn trưa, 
teabreak và tài liệu hội thảo

Vui lòng đăng ký và thanh toán 
trước ngày 20/11/2012 để có cơ 
hội được nhận phí ưu đãi đặc biệt 
của Ban tổ chức

TS. Patrick Dixon

Tiến sỹ Patrick Dixon được biết đến như là một “bộ óc” quản trị có sức ảnh hưởng hàng đầu thế 
giới. Trong suốt nhiều năm nghiên cứu và hoạt động, ông đã không ngừng mở rộng và sáng tạo 
các mô hình quản trị mới, đồng thời giúp các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới phát triển năng lực 
tư duy quản trị và nâng cao hiệu quả lãnh đạo.

Nhiều tổ chức có uy tín đã đánh giá TS. Patrick Dixon:

Cùng với Michael Porter, Philip Kotler, Bill Gate, v.v. Patrick Dixon được bình chọn là 1 trong 
20 nhà tư tưởng quản trị đương đại có ảnh hưởng nhất thế giới (Thinker50, 2005) 

Nhà tương lai học số 1 của châu Âu (Press Association)

“Global Change Guru” (Wall Street Journal)

“Patrick đang sống ở năm 2020 và xem ngày mai như là quá khứ ” (Globalchange.com)

Ông đã xuất bản 15 đầu sách về 
các chủ đề về Tư duy chiến lược 
và đổi mới, tư duy quản trị tương 
lai, xây dựng mô hình kinh doanh 
hiệu quả, hành động và giải pháp 
để tạo lập các giá trị bền vững 
cho doanh nghiệp. Những tác 
phẩm nổi bật đã làm nên tên tuổi 
của ông có thể kể đến như Futurewise (1998), Building a better business (2006), SustainAgility 
(2010) v.v. Ông cũng thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền hình nổi tiếng như BBC, 
CNN,CNBC, Fox News và ITV với tư cách nhà phê bình các sự kiện toàn cầu, các vấn đề về kinh 
tế và khoa học. Trang web cá nhân của ông đã có hơn 14 triệu người sử dụng và trao đổi thông 
tin với số lượng xem các video chia sẻ của ông là hơn 4 triệu lượt.

Ông là người sáng lập và hiện là Chủ tịch của tổ chức nghiên cứu và tư vấn xu thế toàn cầu 
Globalchange. Dưới sự chèo lái của ông, Globalchange đã được rất nhiều  tổ chức lớn như Google, 
Microsoft, IBM, KLM, Air France, BP, ExxonMobil, World Bank, Siemens, Ford, Prudential, Aviva, 
Barclays, CreditSuisse, Freshfieds, HewlettPackard, Gillette, Roche, Forbes, Fortune, v.v mời tư 
vấn và đặc biệt đánh giá cao tư tưởng của ông về chiến lược phát triển bền vững, tạo giá trị cảm 
xúc trong sản phẩm dịch vụ , định vị thương hiệu và kết nối với khách hàng.v.v.

Xuyên suốt hơn 2 thập kỷ hoạt động truyền bá tư tưởng quản trị và dự báo xu thế phát triển của 
nhiều lĩnh vực, ông đã diễn thuyết tại 55 quốc gia và đi đến đâu ông cũng mang lại cho người 
nghe những giá trị thực tiễn mới mẻ và giúp họ thay đổi đúng hướng để phát triển. Theo đánh giá 
của tạp chí Times (UK) “Patrick Dixon là một người có tầm nhìn rộng và xa của một nhà chiêm 
tinh, có tư chất của một người có khả năng thay đổi thế giới và đặc biệt phương pháp truyền đạt 
của ông lại rất gần gũi và mang lại sự hứng thú cho người nghe”.

Để tìm hiểu những nghiên cứu và dự báo của TS. Patrick Dixon, quý vị vui lòng truy cập 
www.fsb.edu.vn/vnls.

THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC:

Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp

Thành phố Hà Nội (HBA)




