
BQ KE HO1CH vA DAU TU CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
VIN CHIEN LUQC PHAT TRIEN Dc Ip  - T do - Hnh phüc 

S& 4L /TB-VCLPT Ha Nt71, ngày1,' tháng%' näm 2021 

THÔNG BAO 
Danh sách trüng tuyn nghiên cfru sinh 

và np hil scr dãng k nhp hçc cüa thI sinh trüng tuyn nãm 2021 

Can cü Thông tu s 18/2021/TT-BGDDT ngày 28 tháng 6 nàrn 2021 cüa 
B truâng B Giáo dijc và Dâo tao ye vic ban hành Quy chê Tuyên sinh và 
dào tao  trInh d tiên si; 

Can cü Quyt djnh s 825/QD-VCLPT ngày 29 tháng 8 näm 2018 cüa Vin 
tnthng Vin Chiên luçic phát triên ye vic ban hành Quy ché Dào tao  trinh d tiên 
si cüa Vin Chiên ltrçic phát triên; 

Can cü kt qua xét tuyn cUa Hi dng tuyn nghiên cru sinh nàm 2021, 
Vin Chiên lugc phát triên thông báo: 

1. Các thI sinh có ten trong danh sách kern theo dA tthng tuyn nghiên cru 
sinh näm 2021 (khóa 17), chuyên ngành Kinh tê phát triên (Phy lye 1). 

2. H sci däng k nhp hçc di vâi các thI sinh trüng tuyn 

(1) Quy& djnh cü di hçc cüa ca quan có thm quyn quãn 1 nghiên elm 
sinh (dói vái thI sinh là cong chzi-c, viên cht-c); 

(2) D crcmg chi tit d tài 1u.n an tin si theo gop cüa Tiu ban chuyên 
mon xét tuyên chuyên ngành Kinh tê phát triên (Phy lye 2); 

3. Th&i gian và dja dim nhn h sa dáng k nhp bce 

(1)Thii gian: Tü ngày 25/11/2021 dn ht ngày 08/12/2021. 

(2) Dja dim: Phông 403 nhà 7 t.ng, 65 Van Miu, Dng Da, Ha Ni. 

ThI sinh không np h so dàng k nhp hc sê không due cong nhn là 
nghiên clru sinh cUa Vin Chiên krçie phát triên näm 2021 (khóa 17) và không 
duçic bão itru kêt qua trIrng tuyên. 

Vin Chin lixçyc phát trin thông báo d các thI sinh bi& và thuc hin' 

No'i nhân: 
- ThI sinh trüng tuyn theo danh sách; 
- Phông QLKH và DN (d dAng tin); 
- Uru: VT, TVPT&DT (2). 



Phi. inc 1 
Danh sách thI sinh trüng tuyn nghiên cnn sinh 11am 2021 cüa Vin Chij!c phát trin 

Chuyên ngành: Kinli t phát trin 
(Kern theo Thông báo so:,%tc2- /TB-VCLPTngày22. thángA,./ nárn 2021 ci çj/zjêñ'iz?cphát triên) 

TT H9 và ten Giói tInh Ngày, tháng, 
11am sinh 

u iijJ 

4 Kt qua 
tuyn ch911 Ddnh giá h K.D11 

(Dzt/Khöng dgt) 
' ông vn 

(Ihang diem 100) 

1 Nguyn Thj H?nh  Van Nil 17/5/1973 Dtt 86,8 Tiling tuyên 

2 Nguyn Duy Anh Nam 04/8/1989 Dat 86,0 Tiling tuyn 



Phti1uc2 
cirong chi tit d tài 1un an ti 

(Kern theo Thông báo so: A4T2_/TBVCLPTngay.2/th4 
cza Viçn Chiên lu-crc phát trié'n)? : ( L 

BE CUNG CHI TIET BE AN LUN AN i 
4;! 

HQ  Va ten nghiên cfru sinh: 

Chuyên ngành: Kinh t phát trin, ma s& 9310105 

Ca quan cong tác: 

D tài !u.n an: 

1. M& du (Nêu thrçic các ni dung chInh: L do lira chçn d tài, các cau 
hOi nghién ciru, m1ic dIch, dôi tuqng, phm vi nghién ci'ru, nghra khoa h9c ho.c 
thirc tin cUa dé tài). 

2. Mtic tiêu nghiên cfru 

3. Các phirong pháp nghiên cfru chil yu (trInh bay các phuong pháp 
nghien ciru ma 1u.n an si'r diring) 

4. Tn quan các cong trInh nghiên cfru trong ntr&c vã nurc ngoài lien 

quan trtrc tiep d d tài lun an (trinhbày khái quát nhng phân tIch, dánh giá 
các cong trinh lien quan trçrc tiêp den dê tài 1un an dâ ducic cong bO a trong vã 
ngoài nithc, xác djnh nhthig van dê thuc dé tài chu'a duçic nghiên ciru, lam rô). 

5. Co s& khoa hçc 

6. Diy kin các kt qua dt thrçc (nêu mt s dim m&i cüa lun an) 

7. Danh muc tài lieu tham khão. 

 ngày tháng nám 2021 
Nghiên cü'u sinh 

(Kj và ghi rô hQ ten) 
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