
Ngày 26/11/2021, Trường Đại học Kinh tế (ĐHKT) đã tổ chức
Hội thảo quốc tế với chủ đề “Thương mại và Đầu tư quốc tế
hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh” CIECI 2021,
phối hợp cùng Trường Đại học Adelaide, Úc và Trường Đại
học Quốc gia Chengchi, Đài Loan. Hội thảo được được tổ chức
bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tài trợ của
Viện Friedrich Naumann Foundation for Freedom tại Việt
Nam (FNF Việt Nam), với sự tham dự của 400 khách mời đến
từ nhiều cơ quan hoạch định chính sách (Văn phòng Chính
phủ, Thanh tra chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công
nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch
và Đầu tư...), đại diện các Đại sứ quán tại Việt Nam (Đại sứ
quán Australia, Anh, Ailen, Nhật Bản, Thụy Điển, Cộng hòa
Bulgaria, New Zealand, Ba Lan); các nhà nghiên cứu, nhà
khoa học trong nước và quốc tế. Đây là Hội thảo thứ 9 nằm
trong chuỗi Hội thảo thường niên về Hội nhập Kinh tế quốc tế
CIECI (Conference on International Economic Cooperation
and Integration) được khởi xướng từ năm 2013 tại Trường
ĐHKT. Hội thảo là diễn đàn để các học giả, các chuyên gia,
doanh nghiệp trong nước và quốc tế thảo luận về xanh hoá và
số hoá các hoạt động thương mại và đầu tư, tăng cường trao
đổi học thuật cũng như thực tiễn trong vấn đề nóng đang được
nhiều quốc gia quan tâm.
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       TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TĂNG CƯỜNG 
CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Xanh hóa và số hóa trong Thương mại và Đầu tư
quốc tế - hàm ý chính sách cho Việt Nam đặc biệt

trong bối cảnh giải quyết hậu Covid-19

Hội nghị Quốc tế “Lãnh đạo trẻ môi trường toàn cầu
2021” (Global Leaders Challenge 2021)

Nhóm sinh viên thuộc Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học
Kinh tế gồm Lê Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Huyền Trang, Trương
Hoàng Minh), đại diện cho thế hệ GENZ Việt Nam thể hiện tầm
nhìn tiên phong với dự án khởi nghiệp xanh “GreenSchool Vietnam
project” tại Hội nghị Quốc tế “Lãnh đạo trẻ môi trường toàn cầu
2021” (Global Leaders Challenge 2021). Chương trình hành động
vì Trái Đất – Hội nghị Quốc tế “Lãnh đạo trẻ môi trường toàn cầu
2021” (Action for Earth – Global Leaders Challenge 2021) do Quỹ
Hemispheres phối hợp cùng Tổng cục Du lịch Singapore tổ chức
với mục đích kết nối thanh thiếu niên toàn cầu cùng trao đổi, chia
sẻ thông tin, kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất các sáng kiến, các
giải pháp bảo vệ môi trường nhằm định hướng tương lai phát triển
bền vững. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với sự
góp mặt của 206 nhóm trên toàn cầu và đội ngũ Ban giám khảo có
chuyên môn cao, đại diện cho các tổ chức uy tín như Bộ Tài
nguyên & Môi trường, Tập đoàn Pirax Education, Tổ chức Tình
nguyện viên cộng đồng Campuchia, Tổng cục Du lịch Singapore,
Quỹ Hemispheres,…
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