
DIỄN ĐÀN KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI 
VIỆT NAM - HÀN QUỐC (VIKOEF 2022): 

CƠ HỘI HỢP TÁC PHÁT TRIỂN KINH TẾ XANH VÀ
SÁNG TẠO GIỮA HAI QUỐC GIA

Đặc biệt, trong Diễn đàn còn có sự kiện quan trọng, lễ
ra mắt ấn phẩm đặc biệt, cuốn sách “Economic
transformation of Vietnam and Korea in the 21st
century towards a green and creative economy”.
Cuốn sách là sự kết tinh các công trình nghiên cứu
của các chuyên gia kinh tế đến từ Việt Nam và Hàn
Quốc và kỷ niệm 30 năm thiết lập mối quan hệ ngoại
giao 2 nước. Diễn đàn và lễ ra mắt ấn phẩm sách đã
diễn ra thành công là minh chứng của mối quan hệ
hơp tác nghiên cứu học thuật hữu nghị lâu dài giữa
Trường Đại học Kinh tế và các bộ ban ngành, doanh
nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế. Xem thêm

Ngày 18/10, Trường Đại
học Kinh tế đã phối hợp
cùng Hội hữu nghị Việt
Nam - Hàn Quốc, Đại học
Quốc gia Pusan, Hiệp hội
doanh nghiệp Hàn Quốc
tại Việt Nam tổ chức Diễn
đàn Kinh tế và Thương
mại Việt Hàn 2022 (VIKOEF
2022) với chủ đề “Kinh tế
Việt Nam - Hàn Quốc
2022: Sự chuyển đổi mô
hình phát triển kinh tế
hướng tới nền kinh tế
xanh và sáng tạo”. Hội
thảo đã thu hút sự tham
dự của các đại biểu trong
nước và quốc tế trực tiếp
và trực tuyến.
Nội dung Diễn đàn hướng
tới mục tiêu thúc đẩy mối
quan hệ hợp tác phát
triển toàn diện về kinh tế
thương mại gắn với giáo
dục và đào tạo, khoa học
công nghệ, bảo vệ môi
trường và ứng phó với
biến đối khí hậu giữa hai
quốc gia
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Tin hợp tác quốc tế
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