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Hội thảo Hè 2016 / Summer Symposium 2016

Để phát triển Việt Nam cần cải cách toàn diện

For further development, Vietnam needs comprehensive reform

Thứ sáu/Friday 26-8-2016 - Thứ bảy/Sartuday 27-8-2016

Academy of Arts, Architecture and Design in Prague
(Học viện Nghệ thuật, Kiến Trúc và Thiết Kế Praha)

náměstí Jana Palacha 80
116 93 Praha 1
Cộng hòa Séc

Chương Trình / Program

Thứ sáu/Friday - 26/8
8:30-9:00 Ghi danh / Registration
9:00 –9:10 Chào mừng / Welcoming remarks: Nguyễn Cường –Nguyễn Ngọc Giao
Session I Phân tích các vấn đề chính trị, xã hội, giáo dục [Analysis of political and social issues]

Chủ tọa / Moderator: Nguyễn Ngọc Giao
9:10-9:35 Cao Huy Thuần: Khái niệm bạn-thù trong học thuyết nói chung và trong thực tế chiến lược VN nói

riêng (The concept friend/ennemy in political philosophy and in actual Vietnamese strategic reality)
9:35-10:00 Lê Ngọc Sơn: Đám đông thụ động và ứng dụng vào "nghệ thuật tuyên truyền": Góc nhìn Tây –Ta

(The passive public and the application of “the art of propaganda”: from the view points of the West
and Vietnam)

10:00-10:30 Jonathan London: Không gian công cộng ở Việt Nam (Public Sphere in Vietnam)
10:30-11:00 Coffe break
11:00-11:30 Nguyễn Hoàng Ánh, Vài nét về tiếp biên văn hóa trong cộng đồng người Việt hải ngọai (Some

aspects of acculturation of overseas Vietnamese)
11:30-12:30 Thảo luận về đề tài I / Discussion on session I
12:20-1:30 Nghỉ trưa - Lunch break
Session II Nhìn lại chính sách cải cách kinh tế và hướng tới tương lai (Review of economic reforms and

possibility for further changes)
Chủ tọa /Moderator: Trần Hữu Dũng

1:30-2:00 Vũ Kim Hạnh: Cải cách thể chế qua báo cáo 2035 từ góc nhìn doanh nghiệp (Institutional reform
reflected in the Vietnam 2035Report from the perspective of corporate enteprises)

2:00-2:30 Lê Đăng Doanh: Kinh tế Việt Nam trước cơ hội và thách thức mới (Vietnam faces new opportunities
and challenges)

2:30-3:00 Tôn Thất Thông: Việt Nam cần xác định rõ vai trò nhà nước trong chính sách kinh tế (A need for
Vietnam to decide the role of state-owned enterprises in its economic policy)

3:00-3:30 Coffee break
3:30-4:00 Đỗ Tuyết Khanh: Đánh giá quá trình hội nhập thương mại quốc tế : Việt Nam dưới con mắt các

thành viên WTO (Evaluation of global trade integration process: Vietnam under the view of other
WTO members)

4:0-4:30 Phạm Hữu Tài và Scott H. Murray: Chuỗi giá trị và chính sách khuyến khích xúaat khẩu và thay
thế nhập khẩu (Value Chains and Vietnam’s Policies of Export Promotion and Import Substitution)

4:30-6:00 Thảo luận về đề tài II / Discussion on session II
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Thứ bảy/Sartuday 27/8

Session III Phân tích thể chế chính trị và khả năng cải cách (Analysis of political institutions and speculation
on reform)
Chủ tọa / Moderator: Trần Quốc Hùng

9:00-9:30 Ngô Quốc Phương: Tư duy và biên độ cải cách chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 30 năm
đổi mới (1996-2016), vài điểm nhấn tổng kết và dự phóng tương lai (Thinking mode and a limit to
political reforms of the CPV: observations and future speculation)

9:30 -10:00 Vũ Quang Việt: Từ phân tích ngân sách và lao động trong khu vực công, tìm hiểu về thể chế Việt 
Nam và khả năng thay đổi (Analysis of Vietnam institutions and capability of reforms from the point of
view of national budget and public employment)

9:00-10:30 Hà Dương Tường, Về cải cách giáo dục đại học (On higher education reform)
10:30-11:00 Coffee break
11:00 -12:00 Thảo luận về đề tài III / Discussion on session III
12:00-1:30 Nghỉ trưa - Lunch
Roundtable
discussion I:
1:30-3:00

Bàn tròn 1 - Round table: Sự nổi dậy của cánh hữu ở Mỹ và Tây Âu
Chủ tọa (Moderator): Phạm Duy Thoại (Đức); Discussants: Trần Quốc Hùng (Mỹ), Trương
Hồng Quang (Đức), Trần Hải Hạc (Pháp)
Trần Quốc Hùng: Đình đốn dài hạn, bất bình đẳng và sự trổi dậy của cánh hữu (Secular Stagnation,
Inequality and Rising Populismus) (15’)
Trương Hồng Quang (Đức): Xu hướng cực hữu ở Đức vai trò của Đảng AfD (Extreme right trend in
Germany and the AfD Party) (10-15´)
Trần Hải Hạc (Pháp): Đảng FN (Front National / Mặt trận quốc gia) của Marine Le Pen trở thành lực 
lượng chính trị số 1 ở Pháp (Can FN of Marine Le Pen become the number one political force in
France)? (10-15´)
Thảo luận (40-45´)
1. Những đặc điểm chung (biểu hiện, tính chất) của cánh hữu ở Mỹ và Tây Âu.
2. Tại sao các lưc lượng này lại tranh thủ đươc ngày một đông người ủng hộ ? Và họ có thể làm gì?
3. Tác động đối với cộng đồng người Việt Nam/ Việt Nam.

3:00-3:30 Coffee break
Roundtable
discussion II
3:30-4:30

Bàn tròn 2 - Round table: Phán Quyết của Tòa Hòa Giải về Biển Đông (Decision of the
Permanent Court of Arbitration on South China Sea). Chủ tọa (Moderator):Ngô Vĩnh Long;
Discussants: Ngô Vĩnh Long, Vũ Quang Việt and Trần Bằng
Vũ Quang Việt: Tóm tắt phán quyết (Summary report on the court decision) (10´)
Ngô Vĩnh Long: Báo cáo về quan điểm của VN qua Hội thảo ở ĐH Phạm Văn Đồng (Report on
Vietnam’s position reflected in the meeting at Pham Van Đồng University) (10´)
Trần Bằng: Về công nghệ quốc phòng bảo vệ Biển Đông ( Towarrds military industry for the defense
of the South China Sea) (10´)
Coffe break

Roundtable
discussion III
4:30-5:30

Bàn tròn 3 - Round table: Đầu Tư nước ngoài và bảo vệ môi trường (FDI and environment
protection): Chủ tọa (Moderator): Lê Đăng Doanh; Discussants: Michiko Yoshii, Trần Văn
Cung and Lê Đăng Doanh
Michiko YOSHII: Người Kinh và Người Chăm trước mặt kế hoạch nhà máy điện hạt nhân ở Ninh 
Thuận (Kinh and Cham ethnics in the face of the plan for a nuclear power plant in Ninh Thuan
Province)
Trần Văn Cung: Báo cáo ngắn về thảm họa môi trường biển Bắc Trung Phần từ công ty Thép 
Formosa (A report on the marine disaster from Formosa steel company in North Central Vietnam)


