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Ngày 24/11/2021, Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) phối hợp với Tổ chức
quốc tế Pháp ngữ (OIF), Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), Tổ chức Phát
triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) khai mạc Diễn đàn
Franconomics lần thứ III năm 2021 với chủ đề “Những thách thức của
chuyển đổi số với việc tiếp cận công bằng các dịch vụ thiết yếu trong
thời đại Covid-19”. Diễn đàn diễn ra dưới hình thức kết hợp trực tiếp (tại
Hội trường thông minh, IFI, ĐHQGHN) và trực tuyến với sự tham dự của
đại diện các tổ chức quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học kết nối từ hơn
30 quốc gia. Diễn đàn khai mạc với các phát biểu chào mừng của các nhà
ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế và đại diện của đơn vị tổ chức,
đồng tổ chức, gồm: Ông Chékou Oussouman, Trưởng Đại diện Tổ chức
Quốc tế Pháp ngữ khu vực châu Á-Thái Bình Dương; Ông Nicolas
Warnely, Đại sứ Pháp tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Nhóm các Đại sứ quán,
Phái đoàn và Cơ quan Pháp ngữ tại Hà Nội; GS.TS Lê Quân, Giám đốc
Đại học Quốc gia Hà Nội, Thành viên Hội đồng quản trị AUF; Ông
Fabien Méheust, Phó Giám đốc AUF khu vực Châu Á – Thái Bình
Dương (kết nối từ Pháp). Diễn đàn gồm 1 phiên toàn thể và 3 phiên
chuyên đề thảo luận chuyên sâu về các chủ đề khác nhau về chuyển đổi
số nói chung và trong bối cảnh Covid nói riêng.
Phiên toàn thể bao gồm các tham luận về: những thách thức của giáo dục
đại học trong bối cảnh Covid (diễn giả - Ông Jean Marc-Lavest, Hiệu
trưởng trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội); chính sách quốc
gia về chuyển đổi số đảm bảo người dân tiếp cận các dịch vụ thiết yếu
trong đại dịch (diễn giả - Ông Đỗ Công Anh, Cục trưởng Cục Tin học
hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông); dịch vụ tài chính số trong và sau đại
dịch (diễn giả - Bà Jessy C.Petit-Frère, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương
mại và Công nghiệp Haiti); thách thức của Cách mạng công nghiệp 4.0
và chuyển đổi số tới nền kinh tế toàn cầu và vait rò của hợp tác giữa các
quốc gia (diễn giả Bà Flora Demaegdt, Đại diện của Tổ chức Phát triển
Công nghiệp Liên hợp Quốc tại Bruxelle, Đại diện của UNIDO về phía
Liên minh châu Âu).
Sau phiên toàn thể là ba phiên chuyên đề diễn ra song song với các
không gian thảo luận chuyên sâu: Chuyên đề 1: “Chuyển đổi số và tiếp
cận công bằng công nghệ số”; Chuyên đề 2: “Chuyển đổi số và thách
thức trong tiếp cận các dịch vụ y tế - giáo dục”; Chuyên đề 3: “Chuyển
đổi số và Công nghiệp 4.0 tại các nước đang phát triển”. 
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Trong khuôn khổ Diễn đàn Franconomics
2021, Viện Quốc tế Pháp ngữ và Tổ chức
quốc tế Pháp ngữ (OIF), Tổ chức Đại học
Pháp ngữ (AUF), Tổ chức Phát triển Công
nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) đã tổ chức
thành công Hội thảo "Nông nghiệp thông
minh: tiềm năng và hiện thực"vào ngày
25/11. Hội thảo tập hợp những góc nhìn đa
chiều đối với khái niệm “nông nghiệp thông
minh” để đưa ra các định hướng phát triển
nông nghiệp thông minh tại Việt Nam thông
qua các trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh
nghiệm từ các ví dụ điển hình trong nước
và quốc tế trong lĩnh vực này.


