Tin hợp tác quốc tế

TỌA ĐÀM: “SỐC DẦU LỬA: TÁC ĐỘNG VÀ CHIẾN LƯỢC
GIẢM THIỂU RỦI RO – HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM

Ngày 11/8 vừa qua, trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) đã phối
hợp với Quỹ Konrad-Adenauer-Stiftung
(KAS) tổ chức Tọa đàm: “Sốc dầu lửa: Tác
động và chiến lược giảm thiểu rủi ro – Hàm
ý chính sách cho Việt Nam”. Tham dự Tọa
đàm, về phía trường ĐHKHXH&NV có PGS.TS
Lại Quốc Khánh (Phó Hiệu trưởng), GS.TS
Hoàng Khắc Nam (Trưởng Khoa Quốc tế
học) và đông đảo cán bộ, giảng viên, nhà
nghiên cứu đến từ Khoa Quốc tế học và các
khoa khác trong trường. Về phía Quỹ KAS có
ông Florian Feyerabend, Trưởng đại diện
Quỹ KAS tại Việt Nam. Trong lời phát biểu
chào mừng, PGS.TS Lại Quốc Khánh nói hiện
tượng giá dầu lửa tăng cao trong thời gian
vừa qua đã gây ảnh hưởng tới nền kinh tế
của các nước trên thế giới cũng như đời
sống của từng cá nhân.

Buổi tọa đàm này là một chủ đề có tính thời sự,
được các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực quan
tâm, tham gia; đồng thời bày tỏ sự cảm ơn đến
sự đồng hành, hỗ trợ của Quỹ Quỹ KonradAdenauer-Stiftung (KAS) không chỉ trong sự
kiện này mà rất nhiều hoạt động khác cùng với
trường ĐHKHXH&NV. Ông Florian Feyerabend,
Trưởng đại diện Quỹ KAS tại Việt Nam, chia sẻ:
Khủng hoảng về dầu lửa không chỉ đơn giản là
sự thiếu hụt một nguồn nguyên liệu, đẩy giá dầu
thế giới lập đỉnh mới trong lịch sử, có tác động
rất sâu sắc đến nền kinh tế toàn cầu, nhất là sự
phục hồi của các quốc gia sau đại dịch Covid.
Buổi tọa đàm với sự tham gia của nhiều diễn
giả, chuyên gia về kinh tế, hoạch định chính
sách, sẽ chia sẻ nhiều nội dung về ảnh hưởng
của tình trạng này ở các quốc gia trên thế giới,
họ đã có những chính sách gì để đối mặt với “cú
sốc” này, cũng như những kinh nghiệm gì cho
Việt Nam.
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