
FRANCONOMICS 2022: “KINH TẾ TUẦN HOÀN VÀ NHỮNG
CƠ HỘI HỢP TÁC TRONG KHÔNG GIAN PHÁP NGỮ”

 

Ngày 20/10/2022, Viện Quốc tế Pháp ngữ - ĐHQGHN
(IFI), Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) và Tổ chức Đại
học Pháp ngữ (AUF) khai mạc Diễn đàn quốc tế
Franconomics lần thứ IV năm 2022 với chủ đề “Kinh
tế tuần hoàn và những cơ hội hợp tác trong không
gian Pháp ngữ” cùng sự đồng hành của Viện Nghiên
cứu Châu Phi và Trung Đông (IAMES) - Viện Hàn lâm
Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Pháp tại Hà Nội (IFV),
Viện Nghiên cứu và Phát triển (IRD-Pháp) và Đại học
Senghor (Ai Cập).

Năm nay Diễn đàn Franconomics diễn ra dưới hình
thức kết hợp trực tiếp (tại Hội trường Sunwah,
ĐHQGHN) và trực tuyến với sự tham dự của đại diện
các tổ chức quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học
kết nối từ các điểm cầu khắp thế giới. Sau phiên toàn
thể là ba phiên chuyên đề diễn ra song song với các
không gian thảo luận chuyên sâu liên quan tới kinh tế
tuần hoàn... Xem thêm

Bà Trần Thị Mai Yến, Quyền
Trưởng đại diện Tổ chức quốc tế
Pháp ngữ khu vực châu Á-Thái
Bình Dương (OIF) khẳng định sự
hình thành và phát triển của kinh
tế tuần hoàn là cơ hội để đáp
ứng các nhu cầu chuyển đổi
phương thức tiêu dùng, sản xuất
và khai thác tài nguyên theo
định hướng phát triển bền vững.
Bà tin tưởng rằng, Diễn đàn quốc
tế Franconomics lần thứ IV 2022
với sự quy tụ của các chuyên gia
đầu ngành sẽ làm rõ những tiềm
năng và thách thức của kinh tế
tuần hoàn, các mô hình cần triển
khai cũng như các biện pháp
cần thiết để để phát triển nền
kinh tế theo định hướng tuần
hoàn.

Tin hợp tác quốc tế
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