
 

Ngày 13/08/2021, trường Đại học Việt Nhật đã tổ chức
“Chương trình trò chuyện và hội thảo thông tin MBA” dưới
hình thức trực tuyến. Hội thảo đã nghe bài phát biểu và giới
thiệu thông tin về chương trình MBA tại trường Đại học Việt
Nhật của GS.TS. Motoo Furuta, Hiệu trưởng Nhà trường và
GS. Hiroshi Morita, Chủ nhiệm Chương trình MBA, Đại học
Quốc lập Yokahoma, Nhật Bản.
Nội dung của Chương trình trò chuyện gồm 02 chủ đề: 
Chủ đề 1: Lãnh đạo doanh nghiệp trước sự bất ổn của môi
trường kinh doanh; Chủ đề 2: Thị trường lao động chất lượng
cao đối với ngành QTKD ở Việt Nam - Góc nhìn từ nhà
nghiên cứu và tư vấn về quản trị tinh gọn. Sau buổi trò
chuyện là hội thảo thông tin và học bổng MBA với 02 nội
dung:
- Giao lưu với giảng viên & học viên về ngành học, cấu trúc
chương trình, các trải nghiệm quốc tế tại VJU-MBA.
- Thông tin các suất học bổng trị giá 100% và 50% học phí
toàn bộ chương trình học, hạn nộp hồ sơ, cách thức nộp và bí
quyết đạt học bổng.
Buổi trò chuyện và hội thảo thông tin MBA đã diễn ra thành
công và thu hút hơn 1000 lượt xem.
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Chương trình trò chuyện và hội thảo thông tin MBA

Hội thảo “Tác động của Covide-19 đối với lao động và việc làm tại Việt Nam”

Ngày 19/08/2021, trường Đại học Việt Nhật đã tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề: “Tác động của Covide-19
đối với lao động và việc làm tại Việt Nam” do S. Đặng Hoàng Hải Anh – Nghiên Cứu Viên cao cấp thỉnh giảng,
Khoa Quốc Tế trình bày. Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên về tác động của quyết định giãn cách xã hội
do Covid-19 đối với lao động và việc làm ở Việt Nam được tóm tắt từ kết quả nghiên cứu của tác giả Đặng Hoàng
Hải Anh và Nguyễn Việt Cường trong báo cáo do Viện Nghiên cứu kinh tế lao động IZA xuất bản tháng 12.2020.
Nghiên cứu của TS. Đặng Hoàng Hải Anh và Nguyễn Việt Cường là một trong số ít các nghiên cứu thực nghiệm
phân tích một loạt các chỉ số về việc làm để thấy được tác động tiêu cực của giãn cách xã hội đối với tình hình lao
động và việc làm ở Việt Nam. Các tác giả sử dụng mô hình ước lượng khác biệt trong khác biệt để ước tính hiệu
ứng nhân quả của giai đoạn giãn cách xã hội toàn quốc. Phương pháp DID tính tới hai khác biệt: khác biệt theo thời
gian tính theo đơn vị quý và năm, trước và sau khi giãn cách xã hội. Ngoài ra, nghiên cứu cũng so sánh sự khác
biệt giữa các nhóm được khảo sát chịu ảnh hưởng của giãn cách xã hội như nhóm lao động có lương và nhóm lao
động không có lương, nhóm lao động có kỹ năng và nhóm lao động không có kỹ năng, lao động ở các tỉnh thành bị
phong tỏa và lao động ở các tỉnh thành không bị phong tỏa.... Hội đã thu hút gần 200 lượt người quan tâm.

14


