Tin hợp tác quốc tế

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐỒNG TỔ CHỨC HỘI THẢO
“BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG TÀI CHÍNH & PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG”: NHỮNG ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG THÚC ĐẨY
TÀI CHÍNH VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Bảo vệ người tiêu dùng tài chính có ý nghĩa
quan trọng trong việc thúc đẩy tài chính toàn
diện, góp phần tăng trưởng kinh tế của mỗi
quốc gia. Nhằm tạo điều kiện cho các nhà
nghiên cứu, nhà khoa học trong nước và quốc
tế có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, công
bố nghiên cứu liên quan đến vấn đề này, diễn
đàn toàn cầu thường niên lần thứ 9 về người
tiêu dùng tài chính: Annual Global Forum for
Financial Consumers (GFFC-2022) với chủ đề
“Bảo vệ người tiêu dùng tài chính và phát triển
bền vững” đã được Học viện Quốc tế về người
tiêu dùng tài chính (IAFICO), Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
(UEB-VNU) và Học viện Ngân hàng (SBV-BA)
phối hợp tổ chức vào ngày 4-5/8/2022.

Hội thảo khoa học quốc tế IAFICO 2022 đã thu
hút hàng trăm nhà khoa học, nghiên cứu, nhà
quản lý, các chuyên gia, nghiên cứu sinh, các
giảng viên đại học trong nước và quốc tế
tham dự. Trong đó, các diễn giả là những
chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực: TS. Janis
Pappalardo - Phó Giám Đốc nghiên cứu, thị
trường và quy định tại Cục bảo vệ tài chính
người tiêu dùng (CFP Bureau); GS. Sharon
Tennyson, Đại học Cornell, Hoa Kỳ; GS. Brenda
Cude, Đại học George, Hoa Kỳ; GS. Adele
Atkinsons, Đại học Birmingham, Anh; TS. Cấn
Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn chính
sách tài chính-tiền tệ quốc gia, chuyên gia
kinh tế trưởng BIDV và nhóm tác giả Viện Đào
tạo và Nghiên cứu BIDV; TS. Phạm Bảo Khánh,
Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam.

XEM THÊM
Trang 22

