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…
…
Lời đầu tiên Trường Đại học Thương mại xin gửi tới Ông/Bà và Quý Doanh nghiệp lời chào
trân trọng, lời chúc sức khoẻ!
Theo kế hoạch hợp tác Khoa học - Công nghệ, ngày 1/11/2013 tại trường Đại học Thương
mại, chúng tôi sẽ tổ chức Hội thảo Quốc tế “Hội nhập: Thành tựu và những vấn đề đặt ra”.
Tham dự Hội thảo có các chuyên gia hoạch định chính sách, các nhà quản lý đến từ Quốc hội,
các Bộ, Ngành, UBND các tỉnh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Viện nghiên cứu kinh
tế, các giảng viên, nhà nghiên cứu đến từ các trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu trong nước
và các học giả quốc tế đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Pháp, Đức, Singapore, Hoa Kỳ… Tham gia Hội
thảo còn có các đơn vị tài trợ và các cơ quan báo chí truyền thông.
Hội thảo quốc tế “Hội nhập: Thành tựu và những vấn đề đặt ra” sẽ là một diễn đàn quan
trọng để các nhà hoạch định chính sách, các học giả, các nhà nghiên cứu trong nước và trên thế giới
trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những nội dung, vấn đề đã và đang được quan tâm thuộc chủ đề hội
thảo. Các kết luận rút ra từ những phân tích, đánh giá thực trạng khách quan tại hội thảo sẽ là cơ sở
quan trọng cho việc đề xuất các giải pháp, kiến nghị hữu ích cho sự phát triển ổn định và bền vững
của nền kinh tế Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế. Đồng thời, đây cũng là kênh truyền thông
hiệu quả giúp các Doanh nhân, Doanh nghiệp có thể quảng bá hình ảnh cùng với các thông tin về sản
xuất, kinh doanh, đầu tư... của mình với xã hội.
Để góp phần vào sự thành công của sự kiện quan trọng này, Ban Tổ chức trân trọng kính mời
và mong muốn nhận được sự cộng tác và tham gia tài trợ của Ông/Bà và Quý Doanh nghiệp cho Hội
thảo. Logo của Nhà tài trợ được đưa vào website Hội thảo, phông chính Hội trường, băng rôn chào
mừng và phù hiệu đại biểu. Nhà tài trợ được tham dự Hội thảo, giới thiệu, quảng bá về đơn vị và dự
tiệc chiêu đãi trưa ngày 1/11/2013 (Các mức tài trợ và quyền lợi chi tiết đề nghị xem trên website của
Hội thảo www.conference.edu.vn).
Tiền tài trợ xin chuyển khoản vào tài khoản số 1480201009630, Ngân hàng Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn Tây Hà Nội, hoặc chuyển bằng tiền mặt tại Phòng Kế hoạch Tài chính, Trường
Đại học Thương mại.
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Phòng Khoa học - Đối ngoại,
Trường Đại học Thương mại
Email: khoahoc@vcu.edu.vn
ĐT: 098.490.8899 (Đ/c Nguyễn Viết Thái)
Kính gửi:

Trân trọng,

GS.TS Đinh Văn Sơn - Hiệu trưởng

