
Bản tin PwC Tháng 06/2017

Ấn phẩm này chỉ nhằm mục đích cung cấp hướng dẫn tổng quát và không nên sử dụng để đưa ra quyết định cụ thể.
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Chị Vũ Thị Thu Nguyệt, Trưởng phòng Truyền thông và Marketing, ĐT: +84 4 3946 2246, máy lẻ 4690, Email: vu.thi.thu.nguyet@vn.pwc.com 

Tiêu đề: Khu vực tư nhân phải là động lực của nền kinh tế
Tác giả: Hoàng Yến
Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam, xuất bản ngày 01/06/2017
Đường dẫn bài viết: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2017-06-01/khu-vuc-tu-nhan-phai-
la-dong-luc-cua-nen-kinh-te-43993.aspx



Bản tin PwC Tháng 06/2017

Ấn phẩm này chỉ nhằm mục đích cung cấp hướng dẫn tổng quát và không nên sử dụng để đưa ra quyết định cụ thể.
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Chị Vũ Thị Thu Nguyệt, Trưởng phòng Truyền thông và Marketing, ĐT: +84 4 3946 2246, máy lẻ 4690, Email: vu.thi.thu.nguyet@vn.pwc.com 

Tiêu đề: Khu vực tư nhân phải là động lực của nền kinh tế
Tác giả: Hoàng Yến
Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam, xuất bản ngày 01/06/2017
Đường dẫn bài viết: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2017-06-01/khu-vuc-tu-nhan-phai-
la-dong-luc-cua-nen-kinh-te-43993.aspx



Bản tin PwC Tháng 06/2017

Ấn phẩm này chỉ nhằm mục đích cung cấp hướng dẫn tổng quát và không nên sử dụng để đưa ra quyết định cụ thể.
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Chị Vũ Thị Thu Nguyệt, Trưởng phòng Truyền thông và Marketing, ĐT: +84 4 3946 2246, máy lẻ 4690, Email: vu.thi.thu.nguyet@vn.pwc.com 

Tiêu đề: Khu vực tư nhân phải là động lực của nền kinh tế
Tác giả: Hoàng Yến
Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam, xuất bản ngày 01/06/2017
Đường dẫn bài viết: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2017-06-01/khu-vuc-tu-nhan-phai-
la-dong-luc-cua-nen-kinh-te-43993.aspx



Bản tin PwC Tháng 06/2017

Ấn phẩm này chỉ nhằm mục đích cung cấp hướng dẫn tổng quát và không nên sử dụng để đưa ra quyết định cụ thể.
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Chị Vũ Thị Thu Nguyệt, Trưởng phòng Truyền thông và Marketing, ĐT: +84 4 3946 2246, máy lẻ 4690, Email: vu.thi.thu.nguyet@vn.pwc.com 

Tiêu đề: Khu vực tư nhân phải là động lực của nền kinh tế
Tác giả: Hoàng Yến
Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam, xuất bản ngày 01/06/2017
Đường dẫn bài viết: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2017-06-01/khu-vuc-tu-nhan-phai-
la-dong-luc-cua-nen-kinh-te-43993.aspx


