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Chtrong I 
QUY D•NH CHUNG 

Diu 1. Phim vi diu chinh và di ttrçrng áp diing 

1. Quy chê nay quy djnh v tuyôn sinh, t chüc dào tao  trInh d tin si và 
cap bang tiên si cüa Vin Chiên luqc phát triên. 

2. Quy ch nay áp ding di vâi hoat dng dào tao  trInh d tin si cüa Vin 
Chiên luçic phát triên và các don vj, cá nhân có lien quan. 

Diu 2. Chirong trmnh dào tio 

1. Vin Chin luçic phát trin thrc hin dào ti.o trInh d tin sT a hai chuyên 
ngành: Kinh té phát triên và Dja l hpc (tth dja 1 tir nhiên). 

2. Các hçc phn dào tao  trInh d tin si 

a) Hçc ph.n b sung: Nghiên cüu sinh chua có b&ng thac si hoc có b&ng 
thac si không dung chuyên ngành dào tao  trInh d tiên sT cüa Vin Chiên liicc 
phát triên phài hçc mt so hçc phân bô sung. So luqng mon h9c, ten mon hQc Va 
co si dào tao  do ngithi hithng dan, nghiên ciru sinh và to b mon de xuât, don vj 
ph trách dào tao  trInh d tiên si cUa Vin Chiên luçic phát triên (sau day gi là 
don vj ph trách dào tao)  trInh Vin tnr&ng quyêt djnh. 

b) HQC ph.n & trInh d tin si 

- Các hçc phtn bat buc: 

TT Hçc phn S tin chi Nol hçc 

1 Phixang pháp nghiên ciru khoa hQc 3 Vin Chin luçic phát trin 

2 Phi.rong pháp vit luân an và bài báo 
khoah9c 

3 . . . Vien Chien liroc phat trien 

3 Chin luçc phát trin kinh th - x hi 3 Vin Chin krçic phát trin 

4. Quy hoach, k hotch phát trin 3 Vin Chin luçic phát trin 

- Tiu lun tng quan (03 tIn chi) và 03 chuyên d tin sT (03 tIn chilchuyên d). 
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- Các hc ph.n tir chçn (nghien ciru sinh chçn mt trong näm hQc phn): 

TT HQC phn S tin chi Noi hqc 

1 
Kinh t vi mô và rng dung trong linh 

. . we nghien cuu phat trien 
3 . . Viçn Chien luqc phat trien 

2 T ehüc kinh th lnh th 3 Vin Chin hrçc phát trin 

3 Phát trin bn vftng 3 Vin Chin luçic phát trin 

4 Hi nhp kinh th qu6c t 3 Vin Chin lucie phát trién 

5 Ngun nhân litre va phát trin kinh t 3 Vin Chin hxçe phát trin 

c. Tiu lun tng quan và 03 chuyên d tin si di.rçic các tiu ban chm 
chuyên dê và tiêu lun tong quan dánh giá. 

Các h9c phtn dào tto trInh d tin si, tiu lu.n tng quan và 03 chuyên d 
tiên si dixçic tInh theo thang diem 10. 

d) Lu.n an tin si: 65 tin chi. 

3. Nghiên cüu khoa hçc là yeu cu b&t buc trong chi.nmg trInh dào tao 
trInh d tiên sT. Kêt qua nghiên ciru duqc the hin trong lun an tiên si Va nhUng 
cong bô khoa hçc có lien quan cüa nghiên ciru sinh. 

'. . ' ' , ,' Then 3 Thm gian Va hinh thirc dao t'o 

1. Thai gian dào tao  trInh d tin sT là 04 näm (48 tháng). Nghiên ciru sinh 
dixqc phép hoàn thành chng trInh dào tao  sam hon so vai ké hoach nghiên ciru, 
hçc t.p toàn khóa không qua 01 nãm (12 tháng), hoc chm hon so vai kê hoach 
hQc tip,  nghien ciru toàn khóa nhung không vLxçrt qua 06 näm (72 tháng) tinh tü 
nay quyêt djnh cong nh.n nghiên ciru sinh den khi có quyêt djnh thành 1.p Hi 
dông dánh giá lun an tiên si cap Vin. 

2. Dao tao  trInh d tin si duc thrc hin theo hInh thüc chInh quy; nghiên 
ciru sinh phài dành dü thai gian bce tip,  nghiên ciu tai  Vin Chiên luqc phát triên 
theo kê hoach hc tip,  nghiên ciru dã duçic phê duyt. 

Diu 4. Tiêu chun cüa giãng viên giãng dy trInh d tin si 

1. Giàng viên giãng dy trInh d tin si phâi dáp irng nhttng yêu cu sau: 

a) Là cOng dan Vit Nam hoc cOng dan nixóc ngoài dáp i'rng quy djnh tai 
Khoãn 1 Diêu 54 Lut Giáo diic dai  hc (duqc sira dôi, bô sung nàm 2018) và 
nhttng quy djnh pháp 1ut khác có lien quan; 

b) Co chrc danh giáo su, phó giáo su hoc có bang tin si khoa hoc, tiên si 
trong linh vrc chuyên mon phü hçip vai các hc phân dam nhim trong chuong 
trInh dào tao; 
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c) Co nàng 1irc ngoi ngi, 1rng d11ng cong ngh thông tin phic vi cong tác 
giàng day, nghiên cru và triên khai nhng boat dng trao dOi, hqp tác quôc tê ye 
linh vrc chuyên mon trong chirnng trInh dào tao; 

2. Ngix?yi chixa có chirc danh giáo six, phó giáo six phái dáp irng them các 
yêu câu sau: 

a) Co thii gian giàng dy a trmnh d dai hçc hoc thac si tü 01 nàm (12 
thang) trâ len ké tir khi có bang tin Si; 

b) Trong thai gian 05 nàm (60 thang) tInh dn thai dim dixçc phân cong 
giãng dy có cOng bô lien quan den chuyên mOn giãng day vai vai trè là tác giã 
dirng ten dâu hoc tác giá lien h cüa 02 bài báo, báo cáo khoa bce trong các an 
phâm &rac tInh tói 0,75 diem trâ len theo dim ti da do Hi dng Giáo six Nhà 
niiac. quy djnh; hoc là tác giá hoc dng tác giâ cUa 01 sách chuyên khào do các 
nba xuât bàn trong nuâc và quôc t phát hành hoc cüa 01 chixcmg sách tham khào 
do các nhà xuAt bàn quc t phát hành. 

Diu 5. Tiêu chun cüa ngtrôi hiró'ng dn nghiên cfru sinh 
1. Ngix&i hixang dn chfnh, ngu&i huang dn phii và nguai hrnng dn dc 

1p nghiên ci'ru sinh phãi dáp i'mg các tiêu chun cüa giàng viên giáng day trInh 
d tiên si theo quy djnh tai Diu 4 cUa Quy ché nay. 

2. Trong thai gian 05 nàm (60 thang) tInh dn thai dim có quyt djnh cOng 
nh.n nghiên ciu sinh, ngu&i huang dn chinh, nguai hix&ng dn dc 1p phài có 
them k& qua nghién c&u trong linh virc chuyên mon lien quan tói d tài 1un an 
huàng dan, ci th nhu sau: Là tác giã chInh cUa báo cáo hi nghj khoa hoc, bài 
báo khoa hc duçic cong b trong các n phm thuc danh mi,ic Web of Sciense 
hoc Scopus hoc chixng sách tham kháo do các nhà xut bàn quOc tê có uy tin 
phát hành, hoc bài báo däng tren tap chI khoa bce trong ni.râc duqc Hi dông 
Giáo six Nba nuóc quy djnh khung dim dánh giá tOi 0,75 dim tra len, hoc sách 
chuyén khào do các nhà xut bàn có uy tin trong nuâc và quc té phát hành; cac 
cOng bO phâi dat tOng dim tr 4,0 dim trâ len tInh theo diem tôi da do Hi dOng 
Giáo six Nba nuOc quy djnh cho mi loai cOng trInh (khong chia diem khi có dOng 
tác già). 

3. Mi nghien ciru sinh có 01 ho,c 02 nguai huàng d.n, trong do có 01 
nguai là can b co hüu hoc có hcip dng giáng day, nghien cüu khoa hc vâi 
Vin Chien luqe phát trin. 

1Jiu 6. Quyn và trách nhim cüa giãng viên giãng dy trInh d tin Si 
và ngirôi htróiig dn nghiên cfru sinh 

1. Giâng viên giáng day trInh d tin si thrc hin thim v1i và quyn theo 
quy djnh tai cac Diu 55, Diu 58 Luât Giáo dic dai hçc (duçic sra dOi, b sung 
nàm 2018) yà các quy ch lien quan cUa Vin Chin 1uc phát trin. 
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2. Tti cüng mt thôi dim, ngi.thi có chi'rc danh giáo six thrçic hixâng dn 
dc 1p t6i cIa 07 nghien clru sinh; ngu&i có chirc danh phó giáo six hotc có bang 
tin si khoa h9c dixçic hinng dn dc 1p ti cIa cho 05 nghiên cüu sinh; ngu1i có 
bang tiên si dixçic hixàng dn dc 1p ti cIa cho 03 nghiên ct'ru sinh. Tnthng hçip 
dông huàng dn 01 nghiên c1ru sinh duçic tInh quy di tuong dixcmg huOng dn 
ctc ip 0,5 nghiên cu sinh. 

3. Nguäi hixâng dn nghien ci'ru sinh có trách nhim: 

a) Thông qua k hoich h9c tip, nghiên ciru toân khóavà hang nàm cUa 
nghiên cUu sinh; hu&ng dan, ho trçi, dánh giá, theo dOi và don dOc nghiên cüu sinh 
th%rc hin nhim vi h9c tp và nghiên ciru theo kê hoach cIa thông qua; 

b) D xut hotc có kin v nh0ng thay di trong qua trInh hçc tip, nghiên 
clru cüa nghiên ciru sinh; 

c) D xut d nghiên c1ru sinh disçic dánh giá 1un an tai  Hi dng dánh giá 
1un an tiên sT cap co sO và duçic bão v lun an tai  Hi dông dánh giá lu.n an tiên 
si cap Viên; 

d) Thirc hin các quyn và nghia vii khác theo quy ch cüa Vin Chin krçic 
phát triên. 

Chtrong II 
TUYEN SINH 

Diu 7. Di tirçrng và CIiu kin dir tuyn 

1. Yéu cu chung di vi ngu1i d%r tuyên 

a) Dã t& nghip thac si hot t& nghip dai hçc hng giOi tr& len vói ngành 
dao tao  phü hçp, hoc t& nghip trInh d tucmg duong b.c 7 theo Khung trInh dO 
quc gia Vit Nam mt s ngành dào tao  chuyên sâu d.c thu phü hçip vói ngành 
dào tao  tin sT; 

b) Dáp i'rng yêu cu d.0 vào theo chu.n chuong trInh dào t.o do BO Giáo 
diic và Dào tao  ban hành và chlzQng trInh dào tao  trInh dO tin si cüa Vin Chin 
1uc phát trin; 

c) Co kinh nghim nghién ciru th hin qua 1un van thac si cüa chucmg trinh 
dào tao  djnh hrning nghiên ciru; hoc bài báo, báo cáo khoa hc cIa cOng b; hoc có 
th&i gian cOng tác tr 02 näm (24 tháng) tth len là ging viên, nghiên c1ru viên cüa 
các Co s& dào tao,  t chirc khoa bce và cong ngh; 

d) Co dir thào d clxcmg nghien clru và dir kin k hoach hçc t toàn khóa. 

2. Ngithi dr tuyn là cOng dan Vit Nam phái dat  yêu cu v näng lc ngoi 
ngcr dixc minh chüng bang mOt  trong các van bang, chirng chi sau: 
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a) Bang t& nghip trInh dO dai  h9c trâ len do mOt  c sâ dào tao  nuâc ngoài, 
phân hiu cüa ca s& dào tao nuóc ngoài Vit Nam ho.c Co sà dào tao  cUa Vit 
Namcâp cho ngt.rôi bce toàn thi gian bang tiêng nt.rOc ngoài; 

b) Bang t& nghip trInh dO dai hc ngành ngôn ngt ting nithc ngoài do 
các Co sâ dào tao cüa Vit Nam cap; 

c) Co mOt trong các chi'rng chi ngoi ngQ quy djnh tai  Phj 1iic I cüa Quy 
ché nay con hiu lirc tInh den ngày dàng ki dr tuyên hoc các chirng chi ngoi 
ngI khác tuong duong trInh dO bc 4 (theo khung näng hrc ngoi ng 6 bc dung 
cho Vit Nam) do BO Giáo diic và Dào tao cong bô. 

3. Nguäi dr tuyn là cong dan nuâc ngoài nu däng k theo hc chuong 
trInh dào tao trInh  dO tiên si t?i Vin Chiên luçic phát triên phãi có chirng chi 
tiêng Vit tôi thiêu t& bc 4 trâ len theo Khung nàn 1?c tiêng Vit dUng cho 
nguôi nuâc ngoài, dông thai dáp ing yêu câu ye tiêng Anh trong hc tp Va 
nghiên c1ru. 

fiu 8. HInh thfrc, thO'i gian tuyn sinh 

1. HInh thüc tuyn sinh: xét tuyn. 

2. Th?yi gian tuyn sinh: tü mOt dn hai k'trong mOt näm theo k hoach 
tuyên sinh hang näm cUa Vin Chiên krçic phát triên. 

3. Thông báo tuyn sinh: duqc cong b cong khai trén trang thông tin din tcr 
cUa Vin Chiên hsc phát triên It nhât 30 ngày lam vic tnróc khi to chüc tuyên sinh. 

Diu 9. T chfrc tuyn sinh 

1. HOI dng tuyn sinh 

a) Thành phn 

HOi dng tuyn sinh do Vin trueing quyt djnh thành lap, gm: 

- ChU tjch: Vin tnthng hoc Phó Vin tru&ng hotc trithng hcp ducic Vin 
tru&ng Uy quyên; 

- Uy vien thithng trrc: Lãnh dao don vi phii trách dào tao  hoc tnr&ng hqp 
khác do Vin tnthng quyêt djnh; 

- Các Uy viên: T trueing T bO mon cUa các chuyên ngành cO thI sinh dàng 
k dir tuyen hotc trung hçp khác do Vin trithng quyêt djnh. 

b) Trách nhim cUa HOi dng tuyn sinh 

- Tip nhn h so dir tuyn; 

- T chirc xét tuyn vâ cong nh.n trUng tuyn; 

- Tng k& cong tác tuyn sinh; 

- Quyt djnh khen thrnng, k' 1ut (nu có); 

- Báo cáo kjp thai k& qua cong tác tuyn sinh cho BO Giáo diic và Dào tao. 
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c) Trách thim cüa Chü tjch Hi dng tuyn sinh 

- Chi dao  thrc hin các quy djnh v tuyn sinh; 

- Quyt djnh va chju trách nhim truâc Vin Chin luçic phát trin toàn b 
cong tác lien quan den xét tuyên; 

- Quy& djnh ho,c d xuit trInh Vin truàng thành l.p các b ph.n 
giUp vic cho Hi dông tuyn sinh bao gôm Ban Thu k và các Tiêu ban chuyên 
mon. Các b phn nay chju sir chi do tri,rc tiêp cüa Chü tjch Hi dông tuyên sinh. 

2. Ban Thu k Hi dng tuyn sinh 

a) Thành phn 

Ban Thu k9 Hi dng tuyn sinh gm Truâng ban (do üy viên thuông tnrc 
Hi dông tuyên sinh kiêm nhim hoc tnrng hqp khác do Vin tru&ng quyêt 
djnh) và các Uy viên. 

b) Trách nhim cUa Ban Thu k Hi dng tuyn sinh 

- Nhn, xir 1 h so và thu l phi dr tuyn cUa thl sinh dir tuyn; 

- Lp danh sách trIch ngang các thI sinh dü diu kin dr tuyn cüng h so 
hçip l cüa thl sinh, báo cáo Chü tjch Hi dông tuyên sinh giri tài các tiêu ban 
chuyên môn; 

- Tip nhn, tng hcip kt qua dánh giá xét tuyn cüa các tiu ban chuyên 
mon trInh Hi dông tuyên sinh; 

- Giri gi.y báo kt qua xét tuyên cho tt câ các thI sinh dir tuyên; 

- Thirc hin các nhim vi khác do Chü tjch Hi dng tuyn sinh phân cong. 

- Tru&ng ban Ban Thu k) Hi dng tuyn sinh chju trách nhim tnthc Chü 
tjch Hi dOng tuyôn sinh trong vic diêu hành cUa cong tác cUa Ban Thu k. 

3. Tiu ban chuyên mon 

a) Thành phn 

Tiu ban chuyên mOn gm Tnthng tiu ban, Thu k Tiu ban và các üy 
viên do Chü tjch Hi dông tuyên sinh hoc Vin truâng quyêt djnh thành lap; gôm 
It nhât 03 nguôi có chirc danh giáo six, phó giáo six hoc có bang tiên si khoa 
hçc,tiên sT có dü thâm niên 36 tháng kê tü ngày có quyêt djnh cOng nhn hçc 
vi tiên si tInh den ngày tham gia tiêu ban chuyên mon. 

T trLrOng To B mon d xut các thành viên cUatiu ban chuyên mon xét 
tuyên nghiên ciru sinh, báo cáo Chü tjch Hi dông tuyên sinh trInh Vin trueing 
quyêt djnh. 

b) Trách nhim cüa Tiu ban chuyên mOn 

Tiu ban chuyên mOn xem xét tinh hqp 1 cUa h so d tuyn và dánh giá 
phân trInh bay dê cuong nghiên ciru cüa nguci dr tuyên, gui két qua ye Ban Thu 
k Hi dông tuyên sinh tOng hqp, báo cáo Hi dOng tuyên sinhl. 
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Diu 10. Quy trInh xét tuyn nghiên cfru sinh 

1. ThI sinh trInh bay d cung nghiên cüu và k hoach th%rc hin truâc Tiu 
ban chuyên mon. 

2. Ni dung và trInh tr xét tuyn 

a) Mi thành vien Tiu ban chuyên mOn dánh giá sir phü hqp v chuyên 
ngành dir tuyn quy djnh tai Phi 1c II cüa Quy ch nay, cht hxqng d cuang 
nghiên ci'ru, näng lirc và kinh nghim hoat dng chuyên mon cüa thI sinh; 

b) Mi thành viên Tiu ban chuyên mon có mt phiu chm dim riêng; 

c) Dim cüa thI sinh là dim trung bInh cüa tt Ca CáC thành viên Tiu ban 
chuyên mon Co mt; 

d) Dim xét tuyn trung bInh cüa thI sinh phài dat  ti'r 50 dim trâ len, tInh 
theo thang dim 100; 

d) Tiu ban chuyên mOn 1p danh sách thI sinh xp thu ti theo dim dánh 
giá ti'r cao xung thp, kim tra 'ai  h so dir tuyn và chuyn k& qua v Ban Thu 
k Hi dng tuyn sinh tng hçip báo cáo Hi dng tuyn sinh; 

e) Chü tjch Hi dng tuyn sinh quyt djnh danh sách trüng tuyn và trInh 
Vin truàng phê duyt. 

Diu 11. Cong nhn nghiên cfru sinh 

1. Can ci'r k& qua trüng tuyn dâ duçc Vin tnr&ng phê duyt, dcm vi phii 
tráchdào tao cOng bô danh sách thI sinh trOng tuyên, g1ri thông báo nhp bce den 
các thI sinh trüng tuyên. 

2. Sau khi thI sinh nhp hc chinh thüc, Vin truàng ban hành quyt djnh 
cOng nhn nghiên c1ru sinh. 

Chiro'ng III 

TO CH15C VA QUAN L' HOiT DQNG DAO TIO TIEN Si 
A Dieu 12. Nhp hc 

1. Nghiên c1ru sinh np mt b h sa nhp hc cho Vin Chin luçic phát 
triên chm nhât 45 ngày kê tir khi có thông báo nhp hoc, bao gôm: 

a) Quy& djnh cü di hc cUa cc quan quàn l nghiên ciru sinh (nu có); 

b) D cixcmg chi ti& dà tài luan an tin si; 

c) K hoach hc tp và nghiên ciru toàn khóa (theo mu tai  Phii hic III). 

2. Vin Chin luçc phát trin ph bin Quy ch tuyn sinh và dào tao  trinh 
d tiên si cüa B Giáo diic và Dào tao  và cüa Vin Chiên luçic phát triên cho 
nghiên c1ru sinh. 
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Diu 13. K hoch hçc tp và báo cáo 

1. Vin Chin lugc phát trin g1ri Cong van m?ii giáo viên huâng dan. Tru?ing 
hçip nghiên ciru sinh chua có d xuât ho.c ngtri &rçic mäi tr chOi huâng dan, Vin 
Chiên luqc phát triên giói thiu hoc gi'ri cong vn mi ngithi huâng dan khác. 

2. Ch.m nh.t 03 tháng k ti'r khi có quyt djnh cong nhn nghiên ci'ru sinh, 
nghiên ciru sinhphài np bàn däng k ten và dê cuang cña tiêu 1un tong quan và 
03 chuyên dê tiên si; kê hoach h9c tap, nghiên ciru toàn khóa ye &in vi phi trách 
dào tao  dê trInh Vin truâng quyêt djnh. 

3. Vin Chin hrc phát trin gi.'ri nghiên cru sinh h9c các hçc ph.n b sung 
& các c s& dào tao  khac. Các hçc phân dào tao trInh d tiên si dugc to chüc tai 
Vin Chiên krgc phát triên. 

4. Nghiên ciru sinh np báo cáo djnh kST hang näm (v tin d, k& qua bce 
tp và nghiên ciru trong näm, kê hoach hçc tp näm sau, cp nht nhng thay dOi 
trong quátrInh hc tap, co ch k xác nh.n cüa ngui huàng dan và to b môn) ye 
Vin Chiên lucic phát triên vào 05 ngày lam vic dâu tiên cUa tháng 12 hang nàm. 

5. Can cIt huàng nghiên clru trong h so nh.p bce, don vj ph trách dào tao 
dê xuât, trInh Vin trueing phân cong nghiên elm sinh ye sinh boat khoa hçe tai  eác 
ban nghiên elm cüa Vin Chiên h.rge phát triên. Länh dao eác ban nghiên elm tao 
diêu kin cho nghiên elm sinh duçie tham gia hi thào, các boat dng nghiên clru 
và trao dôi chuyên mon. 

Diu 14 Thay diii trong qua trInh dào tao 

1. Khi eó thay di d tài 1un an, nghiên clru sinh và ngui huOng dn dam 
bào hoàn thành ehi.rong trInh dào tao quy djnh tai khoàn 1 Diêu 3 Quy chê nay, 
dông thii gIn dan dê nghj thay dôi dê tài 1un an (co chft k cIna ngu&i huâng dn 
và to b mOn) ye dan vj phçi trách dào tao  trInh Vin tru&ng quyêt djnh. 

2. Trung hqp b sung hoc thay di ngui huâng dn duqc thçre hin ehm 
nhât trtxe 12 tháng tInh den ngày kêt thInc thai gian dào tao (bao gOm cà thai gian 
gia han,  nêu co), trIt trueing hçip bat khà kháng. 

Nghiên elm sinh g'Cri don b sung hote thay di ngui huóng dn v don vj 
phii trách dào tao trInh Vin truâng quyêt djnh. 

3. Trueing hqp cn gia han thri gian hc tap, nghiên elm chtm nht 03 tháng 
truâc khi bet thii gian dào tao theo quyêt djnh cong nh.n nghiên elm sinh, nghiên 
elm sinh gIn don dê nghj gia han thni gian hc tsp, nghiên clru (co chü k) xác nhn 
cIna ngutM huing dan và to b mOn) và van bàn cIna co quan quân 1 nghiên elm 
sinh dông cho nghiên elm sinh ducic gia han  thM gian dào tao ye don vi phi trách 
dào tao trInh Vin tnthng quyêt djnh. Thii gian gia hn hçc tap,  nghiên elm tôi da 

là 02 näm (24 tháng). 

4. Vice ehuyn co si dào tao duce xem xét trong trung hqp thi han  bce 

tp cIna nghiên elm sinh eon ti thiu 12 tháng theo quyt djnh cOng nhn nghiên 

elm sinh Va co Sc1 chuyn dn dang trin khai dào tao ngành tuang 1mg In trInh d 
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tuang 1rng. Sau khi có sir dng cüa Vin Chin luçic phát trin, thii tru&ng Ca s 
dào tao chuyên den tiêp nhn và ban hành quy& djnh cong nhn nghiên cru sinh 
(bao gOm Ca thi gian gia han,  nêu co). Vic cOng nhn k& qua hçc tp dâ tIch 
lüy và cac hçc phn ma nghien c1ru sinh cn b sung (nu co) do thu tru&ng Ca s 
dào tao chuyên dn quy& djnh. 

5. Nghiên c1ru sinh bj buc thôi bce trong nhng trLthng hçp sau: 

a) Không hoàn thành chi.rang trInh dào tao  trong khoàng thii gian quy djnh 
tai khoàn 1 Diu 3 Quy eh nay; 

b) Vi pham nghiem trçng quy djnh v thirc hin trách nhim cüa nghiên 
cru sinh hoe quy djnh cüa pháp lut dã duçie hi dng chuyên mOn hoc ca quan 
có thm quyn kt lun. 

6. Nghiên ciru sinh xin dfrng dào tao  phãi giri dan cho don vj phii trách dào 
tao d trInh Vin trrnng quy& djnh. Trithng hqp nghiên ciru sinh bj buc thôi hçc 
do vi pham eác quy djnh, dan vi phii trách dào tao  báo cáo Vin tnthng xem xét, 
quy& djnh. 

Diu 15. Cong nhn và chuyn d1i kt qua hQc tip, nghiên cfru 

1. Kt qua hc tip, nghien cru cüa nghién c1ru sinh dä tIch lüy trong chixang 
trInh dào tao  tMn si diiqc bão hru, xem xét cong nhn, chuyn di trong các trixng 
hqp sau: 

a) Nghiên ci'ru sinh bj thôi hçc va có nguyen v9ng duçc tip tVc  theo hc 
chuang trInh dào tao  thac si ngành tuang irng nu dáp lrng nh&ng quy djnh cUa 
quy ch tuyn sinh và dào tao  trInh d thac si hin hành; 

b) Nghiên ciru sinh chuyn ngành dào tao  hoc co sâ dào tao; 

c) Nghiên cru sinh dA thôi hçc, dàng k dr tuyn 'ai và dtxgc cong nhn là 
nghiên ci'ru sinh mi cüa Vin Chin luçic phát trin. 

2. Vic cong nhn và chuyn di kt qua hc tap,  nghiên cru dä tIch lüy 
cüa nghiên ciru sinh phãi phü hçip vói ni dung, yeu cu cüa chuong trInh dào 
tao, duqc thrc hin trên co s d xut cüa t b mon. Trisng hqp chuyn Ca 
si dào tao  hoc là nghien c1ru sinh mOi, vic cOng nhn và chuyn dM kt qua hçc tap, 
nghiên cüu ti da khOng qua 50% tng kMi luqng cüa chuang trmnh dâo tao. 

3. Dan vj phi trách dào tao  trInh Vin trithng xem xét, quy& djnh danh 
sách thành viên Hi dng chuyên mOn. Hi dng chuyên mOn gm 05 thanh viên 
có trInh d tin si trâ len. Hi dng chuyên mOn thirc hin vic cong nhn và 
chuyn di kt qua hc tap, nghiên ci.'ru cüa nghien cthi sinh. Nghiên ciu sinh duçc 
cong nhn và chuyn di kt qua hçc tp cUa nghiên ciru sinh duc thirc hin khi có 
thi thiu bn ph.n nm (4/5) thanh viên HOi  dng chuyên mon dng . 
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4. Thii han  bão luu kêt qua không qua 01 nàm (12 tháng). 

Nghiên cüu sinh gui don xin bão liru k& qua hc tp (trong do nêu rO 1 do, 
thai han  xin duçc bâo li.ru); bang dim tich lüy dn thai gian xin bào liru và giy 
xác nh.n d hoàn thành h9c phi dn thôi dim xin báo v dGn vi ph%i trách dào tao 
trInh Vin trir&ng quy& djnh. 

Trong thñ gian báo lixu kt qua hQc tp, nghiên thu sinh mun di hçc trr lai 
gi'ri &m xin tth lai  hçc v do'n vj phii trách dao tao  trInh Vin lnrâng quyt djnh. 

Diu 16. Nghia vi11 tài chInh 

1. Vin Chin luçic phát trin thu hçc phi theo kS'.  Trung hqp nghiên thu 
sinh rt'it ngn thii gian ho.c drng dào tao  s không duc giàm hoc hoàn 'a  tin 
h9c phi. TruOng hçp nghiên c1ru sinh t%r nguyen np toân b hçc phi mt 1n cho 
Ca thii gian dao tao  (04 näm) khi nl4p h9c duçic gi4m  10% tng s hçc phi. 

2. Triring hqp dirge gia han  thi gian dào tao,  nghiên thu sinh phâi np 
hçc phi cho thii gian gia han  theo mirc h9e phi a thôi dim nhp hçc. 

3. Nghiên ciru sinh thanh toán toàn b chi phi dánh giá 1un an tin si ti'r 1.n 
thir hai tth di và các ehi phi khác phát sinh tü phIa nghiên thu sinh. 

4. Kinh phi hçc phn b sung do nghiên cüu sinh tr chi trã. 

Diu 17. Quyn và trách nhim cüa nghiên cfru sinh trong qua trInh 
do to 

1. Thirc hin quyn và trách nhim theo quy djnh tai  Diôu 60, Diu 61 Lut 
Giáo dic dai  hçc (dugc sua di, b6 sung närn 2018). 

2. Xây drng vâ d xut k hoach  h9e t.p, nghiên c1ru chi tiôt trng nàm trén 
ca sâ k hoach  toàn khóa dâ dirge phê duyt tai  quy& djnh cong nh.n nghiên thu 
sinh, trong do có k hoach  lam vic va báo cáo vói ngu1i huOng dan; thirc hin 
k hoach dä dirge ngirai huàng dn và dan vj chuyên mon thông qua; djnh kS'  06 
tháng báo cáo tin d và k& qua hçc tap,  nghiên thu cho don vj chuyén mon ma 
nghiên ciru sinh tham gia sinh hoat  khoa hçe; d xut vâi ngir1i hiràng dn và don 
vi chuyên mon v nhüng thay di trong qua trInh hçc tip,  nghiên ciru. 

3. Tham gia sinh hoat khoa hQc tai  các don vj chuyên mOn nhu mt nghiên 
thu viên Co httu; tham gia thuc hin các nhim v1j, d tài nghiên thu theo phân 
cOng cüa ngi.rai huang dan. 

4. Tuân thu quy djnh cüa Vin Chin krgc phát trin v hem chInh hQc 
thuât, bào dam k& qua cong b xut phát ti'r nghiên thu cUa cá nhân vâi sir h trçi 
cüa nguai hinng dan; ghi nhQn và trIch dn dy dU sir tham gia cüa cá nhân, tp 
th hoc t chuc khác (nu co). 

5. Thirc hin quyn và trách nhim khác theo quy ch cüa co sa dào tao. 
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Diu 18. Quyn và trách nhim cüa T b mon 
1. D xut ngithi hurng dn nghiên ciru sinh có chuyên mon phü hcip vâi 

dé tài. luân an. 

2. Thông qua k hotch h9c tp và nghien c1ru chi tit h&ng näm cüa nghien 
ci'ru sinh; tio diu kin, h trç, dOn dc, giám sat và kim tra vic thc hin k 
hotch h9c tip, nghién clru cüa nghiên c1m sinh. 

3. T chüc sinh hott khoa hçc djnh k' cho nghiên cru sinh; trin khai dánh 
giá lun an cUa nghiên ciru sinh tti T b môn; thông qua dê nghj cho nghiên cüu 
sinh bâo v lun an ti Hi dng dánh giá 1un an cUa Vin Chiên li.rçic phát triên. 

Chtro'ng IV 
DANH GIA LUJN AN vA CAP BANG TIEN SI 

A . , . - Dieu 19. Danh gia Iuin an tien si cap co' so' 

1. Truâc khi t chüc dánh giá lun an tin si cp cci sâ, nghiên ciru sinh d& 
nghi To b mOn to chrc sinh hoat khoa hçc gop cho lun an it nht mt lan. 
Lun an dixçic thông qua trong buOi sinh hoat khoa hçc là diu kin dé tO chirc 
dánh giá lun an tin si cp cc sr. 

2. Diu kin cM t chi'rc dánh giá luQ.n an tMn sT cp Co si 
a) Nghiên ciru sinh dâ hoàn thành các hpc phn trong chucmg trInh  do to 

tien Si; 

b) Di,r thão lun an tin sT duçic ngu?i hixàng dn ho.c ding hurng dn 
dông cM xut di.rçyc dánh giá 1 cap co sä; 

c) Là tác giã chInh cüa báo cáo hi nghj khoa h9c, bài báo khoa hçc thrçic 
cong bô trong các n phm thuc danh m1c WoS/Scopus, hoc chixcmg sách tham 
khâo do các nhà xuât bàn quôc t có uy tin phát hành, hoc bài báo däng trên các 
tp chI khoa hçc trong nixc duqc Hi dng Giáo six nhà nithc quy djnh khung 
dim dánh giá tir 0,75 trâ len theo ngành dào tao, hoc sách chuyên kháo do các 
nhà xuât bàn có uy tin trong nuOc va quc t phát hành; các Cong b phãi dat  tong 
diem tü 2,0 dMm tth len tInh theo dMm t6i da do Hi dOng Giáo six nhà nithc quy 
djnh cho mi loai cong trInh (khOng chia dMm khi có dng tác giá), có lien quan 
và dóng gop quan trQng cho kt qua nghiên c1ru duçc trInh bay trong 1un an; 

d) Yêu cu tai dMm c khoàn nay có th duçic thay th bang minh chrng là 
tác già hoc dông tác giã cüa: 01 két qua nghiên c1ru, irng dirng khoa hçc, cong 
ngh dã dang k và duçc cap bang dc quyn sang ch qu& gia, quôc té; hoc 01 
giãi thiiông chInh thCrc cüa cuc thi quc gia, qu& th di.xçic cong nhn bâi co quan 
quàn 1 nhà nrnic Co thAm quyn d,i viii 111Th virc ngh thut và nhóm ngành th 
dc, the thao; có liOn quan và dóng gop quan trQng cho kt qua nghien cim dixc 
trInh bay trong lun an. 
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3. H sci d nghj dánh giá lun an tin si cp ca sà 

a) Dan d nghj bào v 1un an tin si cp Ca si (co chü k cüa ngithi hixàng 
dn và To b môn); 

b) L ljch khoa h9c; 

c) Toàn van iutn an (co eh k cüa ngl1i huâng dan); 

d) Tom tt lun an (ting Vit và ting Anh); 

ci) Bàn sao các cong trInh khoa hçc cia cong b cüa nghiên cüu sinh trong 
thyi gian nghiên ciru, thirc hin dê tài 1u.n an tiên si hoc bàn thào các bài báo 
(kern giây xác nh.n dàng bài); 

e) Bang dim kt qua h9c tp cac hçc phn b sung (nu co) và bce phn 
dào tao  trmnh d tiên si, eác chuyên dê tiên si và tiêu lun tong quan; 

g) Bàn nhn xét v qua trinh hçc tp, nghiên ciru cUa nguôi huàng dn di 
vài nghiên ciru sinh; 

h) Van bàn dng cüa dng tác già di vâi cong trInh khoa hc cüa nghiên 
ciru sinh (nêu co). 

4. T chüc Hi dng dánh giá 1un an tin 51 cap ca sâ 

a) Dan vj phii tráeh dào tao  trInh Vin trung quy& djnh thành l.p Hi 
dông dánh giá 1u.n an tiên si cap ca s&; 

b) Hôi dng có 07 thành viên, gm chü tjch, this k, hai phàn biên Va các 
üy vien, CO chüc danh giáo six, phó giáo six hoc CO bang tiên si khoa hoc, tiên Si, 
có chuyên mon phü hçip vói dé tài nghiên ciru ho.c linh vçrc nghiên c1ru cüa nghiên 
ciru sinh; trong dO, so thành viên là can b cüa Vin Chiên 1isc phát triên không 
qua 03 ngui. 

C) Hi dng t chire dánh giá IuQn an trong th?i gian 03 tháng k tü ngày 
có quyêt djnh thành 1p Hi dOng; 

d) Không t chi'rc bui dánh giá lun an trong tnrmg hcip chü tjch hote this 
k hoc có tü hai thành viên hi dông trâ len yang mat. 

d) Lun an duqe thông qua nu không có hoc chi có mt thành viên Hôi 
dông có mt tai  buôi dánh giá không dông ye chuyên môn; 

e) Thu k) Hi dng hoàn thin biên bàn và h so dánh giá lun an tiên si cap 
Ca si gCri don vj phii trách dào tto chrn nhât sau 03 ngày lam vic kê tir ngày bào v. 

Diu 20. Phãn biên dc lap lun an 

1. Phàn bin dc 1p là quytrInh bat buc tnrâc khi lun an cüa nghiên ciru 
sinh duxqc dua ra bão v tai HOi dông dánh giá lun an tiên si Cap Vin. 

2. Châm nhat 03 tháng k t.r khi i-Ii dng dánh gia 1un an tiên Si Cap CO 
so ket lun 1un an dat  yêu cau, nghiên ciru sinh hoàn thin 1un an theo các gop 

cüa Hi dông, np cho don vj phii trách dào tao  mt b ho so gôm: 
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a) Toàn van 1un an; 

b) Tom tt !un an (ting Vit và ting Anh); 

c) Bàn sao các cong trInh khoa h9c dä cong b cüa nghiên c1ru sinh; 

d) Trang thông tin nhting dim mói cOa 1un an (ting Vit và ting Anh); 

d) Van bàn giãi trInh, tip thu, hoàn thin 1un an theo kt 1un cUa Hi 
dông dánh giá 1un an tiên si cap co si (co chr k xác nh.n cüa nghien cüu sinh, 
ngl.rôi hi.thng dan, To b mOn va các thành vien tham gia Hi dông). 

3. H so' gui phàn bin dc 1p (không ghi ten cüa nghien cuu sinh và ngi.thi 
huing dan), bao gôm: 

a) Toàn van luân an; 

b) Tom tt 1un an (ting Vit và ting Anh); 

c) Bàn sao các cOng trInh khoa hçc dã cong b cOa nghiên ciru sinh; 

d) Trang thông tin nhtrng dóng gop mài cUa 1un an (ting Vit và ting Anh); 

d) Cong van cUa Vin Chin lugc phát trin v vic mi phàn bin dc lip; 

e) Kinh phi thanh toán cho phàn bin dc 1p kern gi.y biên nhn. 

4. Quy trInh t chüc phàn bin dc 1p 1un an tin si 

a) Dan vj ph%i trách dào tao dà xuAt danh sách CO It nht 5 nhà khoa hçc, 
không cOng tác a Vin Chiên lugc phát triên, có chuyên mon phü hqp vâi dê tài 
lun n cÜa nghiên ciru sinh trinh Vin tnràng quyêt djnh 02 phàn bin dOc  l.p; 

b) Dan vj phii trách dào tao  gi:ri tài lieu cho phàn bin dc 1p b&ng hInh 
thixc giri trirc tiép hotc thu dam bào; 

c) Khi nhn duqc bàn nhn xét cüa phân bin dc l.p,  dan vj ph trách dào 
tto gui bàn nhn xét không có ten cüa phàn bin dc l.p cho nghién cirn sinh dé 
tiêp thu, chinh si'ra. 

NguO'i dirng Mu dan vj phçt trách dào tao  chju trách nhim bào mQt thông 
tin phãn bin de lap. Nguii phãn bin dc 1p khOng tiép xüc hoc yêu câu 
nghién c1ru sinh cung cap thông tin, giãi trmnh kiên phàn bin. M9i lien h vai 
ngithi phán bin trong qua trInh phàn bin dc 1p 1un an thuc trách nhim cüa 
Vin Chién lucre phát triên. Khi có dâu hiu bj l thông tin cUa nguai phàn bin dc 
lip, Vin truOng cO the chi djnh ngi.thi phàn bin dc 1p  khác và quyêt djnh hInh 
thuc xü l ca nhân dê 1 thông tin. 

5. Xü 1 kin phàn bin dc 1p lun an tin si 

Vic phàn bin dc 1p phãi dam bào khách quan và minhbach. ' kin kt 
1utn cOa nguai phán bin dc 1p  dôi vói 1un an phài ghi rô dông hay không 
dOng ye chuyén mon. 

a) Lun an duçic xac djnh là dat  quy trInh phãn bin dc 1p khi ducrc  02 
nguai phãn biên dc 1p dông . Nêu có mt ngi.rai phàn bin không dOng , 
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Vin Chin lucre phát trin g1ri lun an d ly kin cüa them mt nguii phãn bin 
dc Ip khác lam can c1r quyêt djnh. 

b) Trong truxng hqp hai nguôi phãn bin dc 1p không dng v ch.t 
lucng chuyên mon cUa lun an, Vin Chiên luge phát triên yêu câu nghiên ciru 
sinh và ngui huàng dn chinh süa, bô sung lun an và triên khai quy trInh giri 
lay kiên phãn bin dc l.p lan thir hai. Không thc hin lay ' kiên phán bin 
dôc 1p lan thi:r ba. 

Diu 21. Diu kiin và h so' d nghj dánh giá 1un an & Hi dng dánh 
giá Iun an tin si cp Vin 

1. Diu kin d nghiên ci'ru sinh ducc bào v lun an & Hi dng dánh giá 
luân an tiên si cap Vin 

a) LuQn an tin si là báo cáo khoa hçc thng hçip k& qua hçc tp và nghiên 
clru cüa nghiên ciru sinh, the hin nghiên ciru sinh có khà näng dc 1p nghiên 
ciru, sang tto tn thüc mOi Co giá trj lam gia tang tn thtrc khoa hçc cUa linh vic 
nghiên ciru hoc dé xuât nhUng tisâng, giài pháp mâi giái quyêt nhüng van dê 
dang dt ra & linh virc nghiên ciru trong nhUng hoàn cánh th%rc tin cii the; 

b) Dat  quy trInh phãn bin dc lap; 

c) Nghiên ei'ru sinh không trong th&i gian bj thi hành an hInh sir, k lutt tir 
mirc eành cáo tr& len. 

2. H so d nghj dánh giá lun an a Hi dng dánh giá lun an cp Vin 

a) Born d nghj bâo v lun an tin si cp Vin có chü k9 cüa ngu&i huàng 
dan và To b môn; 

b) L9 ljch khoa hçc; 

c) Toàn van luân an; 

d) Tom tt lun an (ting Vit và ting Anh); 

d) Trang thông tin nhng dóng gop rn&i cüa lun an (ting Vit và tiêng Anh); 

e) Bang dim k& qua h9c tp các h9c phn b sung (nu cO) và hçc phn 
dào tao  trInh d tin si, các chuyên d tin si và tiu lun tng quan; 

g) Bàn sao các cong trInh khoa h9c dâ cong b cOa nghien ciru sinh trong 
th?yi gian nghien c1ru, th%rc hin c1 tài lun an tiên Si; 

h) Van bàn dng 9  cüa dng tác giá di vâi cong tninh khoa hc cüa nghien 
c1ru sinh (nu có); 

i) Bàn nhn xét v qua trInh hçc tip, nghién ciru cUa ngithi hu&ng dn di 
vói nghiên ciru 5mb; 

k) Bàn cam kt thirc hin hem ehinh hçc thut và thirc hin dung các quy 
djnh cüa pháp lut v s& hIru trI tue. 



15 

Diu 22. Hi dng dánh giá 1un an tin si cp Vin 

1. Vin trixing Vin Chin luçic phát trin ban hành quyt djnh thành 1p Hi 
dông dánh giá lun in tiên si cap Vin, quy djnh ye tiêu chuân và nhim vii dôi vói 
các thành viên trong Hi dông theo quy djnh tti khoãn 3, khoãn 4, khoân 5 Diêu nay. 

2. Tiêu chun v nàng luc nghiên ciru cüa thành viên Hi dng nhu tiêu 
chuân ye näng 1irc nghiên ciru cüa ngui hu&ng dn chInh quy djnh ti Diêu 5 trCr 
thu k Hi dông phài dáp l'mg quy djnh thu dôi vii giàng viên giàng dy trInh d 
tiên si quy djnh ti Diêu 4 cüa Quy chê nay. 

3. Hi dng grn 07 thành viên, trong do s thành viên có chrc danh giáo 
six, phó giáo six tôi thiêu là 05 thành vien, sôthành viên d tham gia dánh giá 1u.n 
an i cap co sâ tôi da không qua 03 ngithi; so thành viên là can b cüa Vin Chiên 
luçcc phát triên không qua 03 nguäi. 

4. Thành phn Hi dng gm chü tjch, thu k, 03 phân bin và üy viên 
khac, trong do CO mt phàn bin cUa Vin Chiên luçic phát triên; phàn bin không 
duc là dông tác già vOi nghien ciru sinh trong nhUng cong bô khoa h9c có lien 
quan den lun an; ChU tjchHi dOng phài là giáo six hoc phó giáo su ngành phii 
hçip vâi chuyên mon cüa dé tài lun an; 01 ngu1i hixàng dan nghiên ciru sinh CO 
the tham gia Hi dông v&i tu each là Uy viên. 

5. Cha, mc, vçhoc chng, con, anh, chj, em rut cüa nghiên c1ru sinh 
không tham gia Hi dông. 

. A • • A - A • Dieu 23. Danh gia 1uin an tien si cap Viçn 

1. Thành viên Hi dng dnh giá lun an tin si ctp Vin phái có nh.n xét bang 
v.n ban giri ye Vin Chiên lucre phát triên ehm nhât là 05 ngày truc ngày bâo v. 

2. Chm tht 03 tháng k tü khi có quy& djnh thành lap, Hi dng phãi 
tiên hânh hçp. Hi dông dánh giá lu.n an tir giài tan sau khi hoàn thành thim vi 
ho.c khi quyêt djnh hêt hiu hrc. 

3. Trurng hcip cci sâ dào tao  th chirc dánh giá lun an trirc tuyn phài bào 
dam co It nhât 03 thành vien Hi dông có mt trrc tiêp cüng nghiên elm sinh; 
trong trung hqp thiên tai, djch bnh bat khà kháng thirc hin theo hulmg dan cii 
the cüa B tru&ng B Giáo diic và Dào tao. 

4. T chlrc dánh giá lun an tin sT cp Vin 

a) Toàn van lu,n an, torn t&t lun an duçrc cOng b cong khai trên trang 
thông tin diên tlr elm Bô Giáo duc và Dào tao  và ella Vin Chiên luqc phát trien 
chm nhat 30 ngày truóc ngày bâo v Iu.n an; Thôi gian, dja diem bâo ye lun an 
dixqc cong bô cOng khai tren phuong tin thông tin dai  chUng yà trên trang thông 
tin then tCr ella Bô Giáo due và Dào tao  và dlla Vin Chien lucre phát triên truOe 
10 ngày tInh den ngày bão v lun an; 

b) Không t chlrc buM danh giá lu.n an trong trung hçrp chll tjch hoc thu 
k hotc cO tir hai thành viên Hi dông trâ len yang mtt; 
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c) Hi ding phài bó phiu và quy& nghj thông qua hoc không thông qua 
1un an; yêu câu nhftng ni dung phâi chinh sira, bô sung nêu can thiêt trong 
tru1ng hçip thông qua; kiên nghj hoc không kiên nghj to ehirc dánh giá 1ti trong 
tru?Yng hçip không thông qua. LuQtn an duçic thông qua nêu không có hotc chi có 
mt thành viên Hi dông có mt tai  buôi dánh giá không dông 9  ye chuyên mOn. 
Din biên cüa buM dánh giá 1un an duçic ghi biên bàn; trong trn1ng hçcp to chirc 
trirc tuyn phâi duçic ghi am, ghi hInh dy dü và luu trUti Vin Chin luçic phát 
triên. Biên bàn buôi dánh giá 1u.n an phài duqc toàn the thành viên Hi dông có 
mt thông qua và có chü k9 xác nh.n cüa chü tjch và thu k9 Hi dông; 

d) Trong tru?ng hcip cn thi& (vI 19 do khách quan hoc do có thành viên 
dê nghj khOng tham gia Hi dông), Vin trung Vin Chiên luçic phát triên quyêt 
djnh ye vic thay dôi, bô sung thành viên Hi dông dánh giá 1un an tiên si cap 
Vin vàthäi hin lien quan den hot dng cüa Hi dông duçcc tInh tü ngày quyêt 
djnh cuôi cüng ye vic thay dôi, bô sung thành vien có hiu hrc. 

Diu 24. Dánh giá 1i 1un an 

1. Trong trumg hcp 1un an cüa nghiên ciru sinh không duqc Hi dng dánh 
giá 1un an tiên sT cap Vin thông qua buôi bào v Ian thu nhât nhung dugc Hi 
dông kiên nghj cho phép bào v lai,  chm that không qua 06 tháng tInh tr thi diem 
to chüc dánh giá 1un an lan thu nhât, Vin Chiên krçic phát triên quyêt djnh thành 
lQp Hi dOng dánh giá và to chüc cho nghiên ci'ru sinh bào v lun an lan thu hai. 

2. Thành phn Hi dng dánh giá lun an tin si cp Vin 1n thi'r hai phài 
Co tôi thiêu 05 thành viCn dà tham gia Hi dng ln thu nh.t, trong do có dU nbSrng 
thành viên có 9  kiên không tan thành 1un an. 

3. H so, quy trInh, thu tiic dánh giá 1i 1u.n an nhu dM vói dánh giá lun 
an lan thi nhat. 

4. KhOng t chüc dánh giá li lun an khi không có kin nghj cüa Hi dng 
dánh giá 1u.n an lan thu nhât; không to chirc dáth giá 1u.n an lan thi ba. 

Diu 25. Cong nhn trInh d và cp bang tin si 

1. Nghiên ciru sinh duçic xét cong nhn trInh d và cp bang tiôn si khi dáp 
(mg nhftng yêu câu sau: 

a) Lun an cüa nghiên ciru sinh d duc Hi dng dánh giá lun an tin Si 
cap Vin thông qua; 

b) Nghiên cru sinh dä np cho Vin Chin luçic phát trin (cà bàn in và bàn 
din ti'r) lun an hoàn chinh cuôi cüng có chtr k9 cUa nghiên ciru sinh, xác nhn 
cüa ngithi hu&ng dn; xác nhn cüa chü tjch Hi dông dánh giá 1u.n an sau khi 
dã hoàn thành chinh sua, bô sung 1u.n an (neu có); 

c) Nghiên cru sinh dâ np Thu vin Quc gia Vit Nam (ca bàn in yà bàn 
din tic) toàn van 1un an và torn tat 1un an hoàn chinh cuôi cüng có chk9 cüa 
nghiên cüu sinh, chü k9 cUa ngu?i huàng dan và xác nhn cüa Vin Chiên 1uc 
phát triên. 



17 

2. Vin Chin lucic phát trin dãng toàn van 1un an hoàn chinh cui cUng 
cüa nghiên cüu sinh trên trang thông tin din tr cüa Vin Chiên 1uc phát triên 
trong thii gian 03 tháng kê tr khi nghiên ciru sinh dáp 1rng dü yêu câu theo quy 
djnh tai khoàn 1 Diêu nay. 

3. Sau thai han  quy djnhti khoàn 2 Diu nay, Vin Chin hrqc phát 
triên xem xét và ban hành quyêt djnh cong nhn trInh d tiên si cho nghiên 
cüu sinh. 

4. H sci xét cong nhn trInh d tin si và c.p b&ng tin si: 

a) Biên bàn cüa bui dánh giá 1un an tin si cp Vin; 

b) Quyt nghj dng thông qua 1uQn an cüa Hi ding dánh giá luan  an tin 
si cap Viên; 

c) Biên bàn kim phiu, phiu dánh giá 1u.n an có chtt k cüa tat ca thành 
viên Hi dông có mt tai  buôi dánh giá 1un an; 

d) Bàn nhn xét, dánh giácUa ngui hung dn nghiên ciru sinh; bàn xác 
nhn dâ hoàn thành chinh si:ra, bô sung 1un an cüa ngui huthig dan và chU tjch 
Hi dông dánh giá 1un an tiên sT cap Vin (neu có); 

d) Giy xác nhn da np 1un an và torn t&t luetn  an cüa Thu vin Quc gia 
Vit Nam và cUa Thu vin Vin Chiên 1uc phát triên. 

5. Vin Chin lu9c phát trin thrc hin vic cp bang tin sT cho nghiên 
cüu sinh trong thi han  30 ngày lam vic ké tü ngày quyêt djnh cong nhn trinh 
d tiên si cO hiêu luc. 

Chtro'ng V 

TO CHC THIC HIN 
. A A • A 9 P. then 26. Xay dtrng va thrc hiçn quy che cua Viçn Chien hrçc phat trien 

1. Vin Chin luçic phát trin CO trách nhim: 

a) Xây drng, ban hành và t chirc th%rc hin quy ch cUa Vin; 

b) Thuc hin trách nhirn trong cong tác bào dam chat lung giáo dic theo 
quy djnh tai  Diêu 50 Lu.t Giáo diic dai  hçc (duqc sira dôi, bô sung nàm 2018); 

c) Thirc hin trách nhim và quyn hn trong boat dng khoa hçc và cong ngh 
theo quy djnh ti Diêu 41 Lu.t Giáo dic dai hçc (duc sir dôi, bô sung nm 2018); 

d) Tang cithng hem chInh hçc thut; giárn sat và kim soát vic chng sao 
chép; xay dirng chê tai, nhiêm tOe xr 19 vi pham; bão dam tInh trung thre cUa 
ni dung nhftng 1un an tiên si duqe dánh giá cao tai  Vin chiên luqe phát triên; 

d) Co k hoach vats chüc kim tra hang nàm vic thirc hin quy ch cUa 
Vin Chiên 1uc phát triên ye tuyên sinh, to chirc dào tao  và cap bang trinh d 
tien Si; 
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e) T chirc ph bin và huóng dn cho nghiên cru sinh tivâc khi bt du 
khóa hc quy chê cüa Vin Chiên luçic phát triên Va nhüng quy djnh khác có lien 
quan den qua trInh h9c ttp, nghiên ciru; quy djnh ye quy djnh ye quyên và trách 
nhim cüa nghiên ciru sinh; 

g) T chirc kim tra, thanh tra ni b hang näm vic thirc hin k hotch, 
chucing trinh, quy ch cÜa cc sâ dào tao  và các nhim vi khác lien quan den tuyên 
sinh, dào tao  và cap bang trInh d tiên Si; chju sir kiêm tra, thanh tra, giám sat cUa 
BO Giáo diic và Dào tao  và các co quan có thâm quyên theo các quy djnh hin hành. 

2. Vin Chin lixqc phát trin thrc hin giãi trInh theo quy djnh tai  khoán 4 
Diêu 13 Nghj djnh so 9912019/ND-CP ngày 30 tháng 12 nàm 2019 cUa Chinh phü 
quy djnh chi tiêt và hithng dn thj hánh mt so diêu cüa Lut süa dôi, bô sung mt 
so diêu cUa LuQt Giáo diic dai  h9c và các quy dnh khác cUa pháp 1u.t có lien quan. 

3. Don vj, Ca nhân chju trách thim truc pháp lut nu d xãy ra vi phm 
các quy djnh ye tuyên sinh và dào tao  trInh d tiên si. 

Diu 27. Ch d liru trfr, báo cáo và cong khai thông tin 

1. Vin Chin luqc phát trin có trách nhim: 

a) Hoàn thiên co sà dtr liôu nôi b và cap nhât dü 1iu v dào tao  tin sT 
trong Co sâ dü lieu quôc gia ye giáo diic dai  h9c bao gôm: thông tin tuyên sinh; 
thôn tin cUa nghiên ciru sinh; thông tin cüa giãng viên và nguôi hung dan; thông 
tin ye kêt qua hoat dng khoa hpc và cong ngh lien quan den dào tao  tiên si; 
thông tin ye cap bang tiên Si; toàn van lun an hoàn chinh và torn tat lun an cUa 
nghiên cu sinh dã np Thu vin Quôc gia. 

b) Luu tr và bão quãn h so tuyn sinh, qua trInh dào tao  và cp van b&ng 
cüa nghiên ciru sinh theo quy djnh pháp 1u.t hin hành ye km trü dê phiic v11 cong 
tác quãn 1, thârn djnh, giám sat, thanh tra và kiêm tra. 

2. Vào ngày cui cüng cOa các tháng chn trong näm, Vin Chin luçic phát 
triên báo cáo B Giáo dc và Dào tao  danh sách nghiên ciru sinh dã bão \' và 
1un ándã duçic thông qua tai  Hi dông dánh gia 1un an cüa Vin Chiên luçic 
phát trien trong 02 tháng tnthc do; thirc hin ch d báo cáo djnh kS'  tri.rc ngày 
31 tháng 12 hang nàm và báo cáo dt xuât theo yêu câu. 

3. Vin Chin lucic phát trin phái cOng khai trên trang thông tin din tir 
cUa Vin chien luqc phát trien truc khi tuyên sinh và to chirc dào tao 

a) Quy ch cUa Vin Chin 1uc phát trin có lien quan dn tuyn sinh, t 
chüc dào tao  và cap bang tiên si; 

b) Các diu kin bâo dam cht lung theo quy djnh hin hành cüa B Giáo 
dic và Dào tao  nhng thông tin khác theo quy djnh. 

Diu 28. Diu khoãn chuyn tip 

1. Vic t chirc dào tao  dM vOi nghiên ciru sinh tráng tuyn trirâc ngày Thông 
tu so 1 8/2021/TT-BGDDT ngày 28 tháng 6 näm 2021 có hiu hic thi hãnh tiêp tiic 
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thirc hin theo Quy ch Tuyn sinh và Dào tto trInh d tin si ban hành kern theo 
Thông tu so 08/201 7/TT-BGDDT ngày 04 tháng 4 näm 2017 và Quy chê Dào to 
trInh d tiên si cüa Vin Chiên luçc phát triên ban hành kern theo Quyêt djnh so 
825/QD-VCLPT ngày 29 tháng 8 näm 2018. 

2. D6i vOi nghiên ciru sinh trüng tuyn truâc ngày Thông tu s18/2021/TT-
BGDDT ngày 28 tháng 6 nãm 2021 có hiu içte thi hành, tiêu chuân cüa ngui 
huângdn nghien cru sinh duçic áp dung theo quy djnh tai  khoán 2 Diêu 5; diêu 
kin ye nghiên cru khoa hQc dôi vth nghiên ciru sinh duqc áp diing theo diem c, 
diem d khoàn 2 Diêu 19 cüa Quy chê nayJ.,,... 
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Phulucl 
Danh sách mt s chfrng chi ting ntr&c ngoà 

ngoi ngi? ella ngtrôi thy 

(Ban hành kern theo Quylt djnh sAsf/QD-VCL 
cia Vin trw&ng Vin Chiên lwçtc 

Stt Ngôn ngll Bng/Chfrng chi/ 
Chfrng nhn TrInh d/Thang dim 

TingAnh 

TOEFL iBT Tir 46 tth len 

IELTS Tü 5.5 trâ len 

Cambridge Assessment 
English 

B2 First/B2 Business 
Vantage/Linguaskill 

Thang diem: tü 160 trà len 

2 Ting Pháp 
CIEP/Alliance francaise 

diplomas 

TCF tr 400 tri len 
DELF B2 trâ len 

Diplôme de Langue 

3 Ting Due 

Goethe -Institut Goethe- Zertiflkat B2 tth len 

The German TestDaF 
language certificate 

TestDaF level 4 (TDN 4) 
trâ len 

4 Ting Trung Quc Chinese Hanyu Shuiping 
Kaoshi (HSK) HSK level 4 trâ len 

5 Ting Nht Japanese Language 
Proficiency Test (JLPT) N3 tth len 

6 Ting Nga 

TPKI4 - TecT rio CCKOM 

SI3bIK KK FIHOCTHHOM 

(TORFL - Test of Russian as 
a Foreign Language) 

TPKI4 -2 trâ len 

Các ngôn ngu tieng 
nuóc ngoài khác 

Chüng chi dánh giá theo 
Khung näng lrc ngoi ng 6 

bc dUng cho Vit Nam 
T bc 4 tth len 
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Phithicli 
Danh miic chuyên ngành dirçrc dty tuyn 

(Ban hành kern theo Quylt djnh sLl/QD-VCLPTngày..o 
cza Vin trtthng Vin Chiên ltro'c phát triên 

1. Chuyên ngành dUng: 

a)Kiiihtpháttrin-Mäs: 9310105; 

b) Dja 1 h9c (khong bao gm Dja 1 t1r nhiên) - Ma s& 9310501. 

2. Chuyên ngành phU hçrp 

a) Vâi chuyên ngành kinh t phát trin 

  

(;H 

. 

Y AM) 
I Tf 11. 

Ma ngành Chuyên ngành 
93101 Kinhthçc 
9310101 Kinhtêhçc 
9310102 Kinhtê chInh trj 
9310104 Kinhtêdâutu 
9310106 Kinhtêquôctê 
9310107 Thôngkêkinhtê 
9310108 Toánkinhtê 
9340410 Quãn 1 kinh tê 
93401 Kinh doanh và quãn 1 kinh doanh 
I'l A('1 I1 
Jj'+U I U I 

-... 1._I. 
uu1 ui riiui uuaiui 

9340 121 Kinh doanh thuang mi 
93402 

S. A 5 9 

Tat chinh - Ngan hang - Bao hiem 
9340201 Tài chInh - Ngân hang 
9340204 Bâo hiêm 
93403 Ke toan - Kiem toan 
9340301 Kêtoán 
93404 Quân trj - Quãn 19 
9340402 ChInh sách cong 
9340403 Quãn 19 cOng 
9340404 Quãn trj nhân lirc 
9340405 H thng thông tin quãn 19 
93404 12 Quân 19 khoa h9c và cOng ngh 

Ghi c/ia: 

- Danh m1c nay có th thay di theo yêu CtU thirc t và theo quyt djrih ci'ia Vin tnrâng; 

- Ma ngành can cü theo Thông tu s 25/201 7/TT-BGDDT ngày 10 tháng 10 nàm 
2017 cUa Bô trithng B Giáo dic vàDào to ye vic ban hành danh mvc  giáo  dvc, 
dào tao cap IV trInh d thc si và tiên si. 
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.b) Vâichuyên ngành dja 1 hçc 

:  Mangtnh  Chuyën nganh 

3i06 '. Khuvl!chQc 
93106O1  Quc tê hçc 

91fl08  Dông phucing hc 

9310612  Trung Quôc hçc 

9310613  NhâtBànhçc 

9310620 DôngNam A hçc 

9310630  Vit Nam hçe 

94402  Khoa hçc trái dt 
9440220  Dja 1 tài nguyen và môi truông 

9440221  Bin dM khI hQu 

94403  Khoa h9c môi trtrYng 

9440301  Khoa hçc môi trumg 

93440303  MoitruingdâtvànUOC 

95205  K5' thut dla chat, dja vt I và trãc dla 

9520501  K5 thi4t dja chat 

9520502  Kthu.tdjavtt1)' 

95205 03  K5' thuQtt tr&c dja - bàn do 

96201  Nông nghip 

9620103  KhoahQcdât 

98501 Quãn 1 tài nguyen và môi trtràng 

9850101  Quàn 1 tài nguyôn và mOi tnthng 

9850103 Quàn 1 dat dai  

Ghi chá: 
- Danh miic nay có th thay dM theo yêu cu thrc t và theo quyk djnh cUa Vin truàng; 

- Ma ngành can ci theo Thông tu s 25/2017/TT-BGDDT ngày 10 tháng 10 näm 
2017 cüa B tru&ng B Giáo diic và Dào to ye vic ban hành danh miic giáo dçic, 
dào to cap iv trInh d thc si và tiên si. 
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Phti Itic III 
K hoich hçc tp, nghiên cfru toãn khóa cüa nghi 

(Ban hành kàm theo Quyé't djnh s ,jLi/QD-VCLPT ngày4 
cia Vin tru'óiig Vin Chiên lwctc phát trie 

Ca s& dào tao: 

Hç và ten nghiên ciru sinh: 

Ten dé tài: 

Ngành dào tto: 

M ngành dào tto: 

Nãm h9c 
Nôi dung h9c tp, 

nghiên cfru 
Khi Itrçrng hQc tip, 
nghiên cfru dãng k 

Kt qua di kin 

Näm thu 1 

Näm thu 2 

IN4tI1 uib 

Näm thu 4 
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