
HỘI THẢO QUỐC TẾ “BỀN VỮNG, HOẠT ĐỘNG CÔNG 
VÀ PHÚC LỢI CÁ NHÂN”

Dưới sự bảo trợ chuyên môn của Đại
học Strasbourg, Đại học Paris Nanterre
và Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp
(CNRS); Khoa Kinh tế Chính trị, Trường
Đại học Kinh tế đã tổ chức hội thảo Khoa
học Quốc tế với chủ đề: “Sustainability,
Public Action and Individual Well-Being”
(Bền vững, Hoạt động công và Phúc lợi
cá nhân).

Diễn ra trong hai ngày 18 và 19/07/2022 tại
Trường Đại học Kinh tế, Hội thảo có sự tham gia
của các nhà khoa học uy tín trong giới học giả
quốc tế như: GS. Nguyễn Văn Phú đến từ Đại học
Paris Nanterre – Pháp (một trong 8% nhà khoa
học về kinh tế của thế giới); GS. Phạm Thị Kim
Cương – Giảng viên trường Đại học Paris
Nanterre; PGS.TS. Nguyễn Hữu Thanh Tâm -
Giảng viên trường Đại học EM Normandie
Business School, Pháp; TS. Phạm Ngọc Sáng -
Giảng viên trường Đại học EM Normandie
Business School, Pháp; PGS.TS David
Desmarchelier - Giảng viên Đại học Lorraine,
Pháp; cùng các diễn giả đến từ Trung tâm Khoa
học Quốc gia Pháp (CNRS) và các học giả, các
NCS tại một số trường đại học trong và ngoài
nước. Về phía Trường Đại học Kinh tế có sự tham
dự của PGS.TS Nguyễn Anh Thu – Phó hiệu
trưởng; cùng các cán bộ và giảng viên Khoa
Kinh tế Chính trị, các nghiên cứu sinh của Khoa

Tin hợp tác quốc tế

PGS.TS Nguyễn Anh Thu – Phó Hiệu trưởng
Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN phát biểu tại hội

thảo  

NCS. Trần Thiên Trà - Đại học Strasbourg, Pháp trình
bày nghiên cứu

Chi tiết xem tại đây 

Hội thảo được tổ chức hình thức kết hợp trực tiếp - trực tuyến
để các nhà nghiên cứu, các học giả tại nhiều quốc gia cùng

tham dự
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