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TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 

 
  

THÔNG BÁO SỐ 1 KIÊM THƢ MỜI VIẾT BÀI 

 

Hội thảo khoa học quốc gia 

“Phát triển kinh tế địa phƣơng: Cơ hội, thách thức và định hƣớng phát triển 

trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0” 

 

  

  Kính gửi: Các nhà khoa học, các đơn vị và cá nhân quan tâm 

  

 Để góp phần làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về phát triển 

kinh tế địa phương trong bối cảnh toàn cầu hóa và ảnh hưởng của cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0 và đề xuất ứng dụng cho việc hoạch định chủ trương, chính sách 

phát triển kinh tế đối với tỉnh Phú Thọ cũng như làm tài liệu tham khảo cho các địa 

phương trên phạm vi cả nước, Ban tổ chức kính mời ông/bà tham gia viết bài và 

tham dự hội thảo. 

 1. Thời gian, địa điểm hội thảo 

 - Thời gian: 02 ngày (18-19 tháng 4 năm 2018). 

 - Địa điểm: Trường Đại học Hùng Vương, phường Nông Trang, thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

 2. Nội dung Hội thảo 

 Hội thảo tập trung bàn thảo các nội dung cơ bản dưới đây: 

 (1). Những vấn đề lý luận cơ bản về tái cơ cấu kinh tế địa phương và kiến 

nghị ứng dụng vào việc hoạch định chủ trương, đường lối tái cơ cấu kinh tế của 

tỉnh Phú Thọ; 

 (2). Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với sự phát triển của 

tỉnh Phú Thọ; 

 (3). Xác định tiềm năng, thế mạnh, lợi thế so sánh để phát triển kinh tế của 

tỉnh Phú Thọ; 

 (4). Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế Phú Thọ trong giai đoạn 2010 - 2017; 

 (5). Đánh giá tình hình phát triển một số sản phẩm chủ lực của Phú Thọ; 

 (6). Cơ hội, thách thức và định hướng lớn về phát triển kinh tế Phú Thọ đến 

năm 2025 và 2030; 

 (7). Chính sách thu hút vốn đầu tư để phát triển kinh tế tỉnh Phú Thọ; 




