Dự kiến

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ
HỘI NHẬP QUỐC TẾ: THÀNH TỰU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA
HÀ NỘI, 31/10/2013 - 2/11/2013
Ngày 31/10/2013:
19h00: Tiệc chiêu đãi các đại biểu quốc tế và các nhà tài trợ tham dự Hội thảo tại
Nhà hàng Đệ Nhất
Ngày 1/11/2013:
08h00: Đón tiếp, đăng ký đại biểu, phát cặp tài liệu cá nhân, văn nghệ của sinh viên
chào mừng Hội thảo
09h00: Khai mạc phiên toàn thể Hội thảo, phát biểu đề dẫn của HT ĐHTM, phát biểu
chào mừng của HT CĐTM ĐN, CĐ KTĐN, phát biểu chào mừng của UBND
TP.HN, phát biểu của đại diện các nhà tài trợ…
09h30 - 10h00: 02 tham luận có tính chất đề dẫn của 1 GV ĐHTM và 1 nhà nghiên
cứu nước ngoài
10h00 - 10h20: Nghỉ giải lao: trà, café, bánh ngọt, trái cây
Hội thảo chia thành 5 sections theo các chủ đề (Mỗi section có 01 chủ tịch điều
hành, 01 thư ký và 01 phiên dịch cabin).
10h20 - 11h50: Mỗi section báo cáo 3 tham luận (mỗi tham luận 30 phút, trong đó 15
phút trình bày, người phản biện nhận xét và đặt câu hỏi 5 phút, những người tham dự
khác đặt câu hỏi 5 phút, tác giả trả lời 5 phút)
12h00 - 13h30: Ăn trưa tại Nhà hàng Vạn Hoa
13h30 - 15h30: Mỗi section tiếp tục báo cáo 4 tham luận
15h30 - 15h50: Nghỉ giải lao: trà, café, bánh ngọt, trái cây
15h50 - 17h10: Mỗi section tiếp tục báo cáo 3 tham luận
17h20 - 17h40: Tổng kết kết quả làm việc của từng section (thư ký mỗi section trình
bày 5 phút)
17h40 - 17h50: Báo cáo tổng kết của Ban Tổ chức Hội thảo
17h50-18h00: Phát biểu bế mạc
18h30 - 21h00: Chiêu đãi mừng thành công của Hội thảo tại Nhà hàng Vạn Hoa
Ngày 2/11/2013:
09h00 - 11h30: Họp Ban Chuyên môn của Hội thảo, phân công biên soạn báo cáo
kiến nghị gửi Quốc Hội.
Các đại biểu khác tham dự City Tour, gặp gỡ các doanh nghiệp địa phương theo bố
trí của Ban Tổ chức.

