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THƯ MỜI – INVITATION LETTER
Khủng hoảng toàn cầu bắt đầu từ

2008 nhưng đến nay dư chấn của cuộc

khủng hoảng này vẫn tác động hết sức

mạnh mẽ đến hầu hết các quốc gia trên thế

giới. Các nền kinh tế lớn trên thế giới như

Mỹ, UK, Japan, các nước thuộc khu vực

đồng tiền Euro Hy Lạp, Italy, Tây Ban Nha,

vvv lần lượt rơi vào vòng xoáy đó.

Trong bối cảnh khủng hoảng tài

chính và suy thoái kinh tế toàn cầu lan rộng,

Việt Nam cũng không là ngoại lệ, đây là

thách thức lớn đối với nước ta.

Đại học Hoa Sen trân trọng kính mời

quý thầy cô, các bạn sinh viên, và các anh

chị có quan tâm tham dự báo cáo chuyên

đề: TÁI CẤU TRÚC VÀ PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG KINH TẾ, từ 8.30am-

11.30am ngày 17 tháng 2 năm 2012 tại

Hội trường lầu 2 – Số 2 Tản Viên- Quận

Tân Bình – TP.HCM

The world financial crisis, which

started in 2008, continues to have

substantial impact to world economies.

Major economies such as United States of

America, United Kingdom, Japan, Eurozone

countries like Greece, Italy, Spain, etc..have

fallen into financial crisis and recession.

The world financial crisis and

recession has devastated many world

economies, including Vietnam economy.

The global impact and internal problems like

sky-high inflation have become major

challenges to Vietnam sustainable economic

growth.

Hoa Sen University would like to call

for your participation to special workshop “

RESTRUCTURING and SUSTAINABLE

GROWTH”, from 8.30am-11.30am on

February 17th 2012 at 2nd Hall – 2 Tan Vien

street- Tan Binh District – Ho Chi Minh City.

Thay mặt Ban Tổ chức/ On behalf of organizing team

Tiến sỹ Phan Thị Nhi Hiếu/ Dr. Phan Thi Nhi Hieu



AGENDA

TÁI CẤU TRÚC VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NỀN KINH TẾ

RESTUCTURING AND SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH

Ngày 17 tháng 02 năm 2012

February 17th 2012

8.30 – 8.45 am Khai mạc - Opening
8.45 – 9.15am Mr Deepak Mishra

Chuyên gia kinh tế trưởng World Bank (World Bank Chief
Ecnomist)

Tái cấu trúc và phát triển bền vững nền kinh tế (Resturing
and sustainable economic growth)

9.15 – 9.45 am Mr Barry Weisblatt

Nguyên trưởng bộ phận phân tích – Công ty cổ phần chứng
khoán VP Bank

Khủng hoảng tín dụng toàn cầu (World 2008 financial crisis)
9.45 – 10 am Giải lao – Break
10- 10.30 am Mr Francois Chavasseau MBA

Trưởng Bộ phận phân tích Thị trường Trái phiếu- Khối phân
tích tài chính doanh nghiệp và tư vấn đầu tư- Công ty CP
chứng khoán Sacombank

Sáp nhập các ngân hàng nhỏ và vừa tại Việt Nam giai đoạn
gần đây.

Merger of small and medium banks in recent years in
Vietnam.

10.30 – 11. 30 am Thảo luận - Discussion


