
BQ KE HOiCH vA DAU 111 CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
VIN CHIEN LIYQC PHAT TRIEN Dc 1p - Tir do - Hnh phác 

S&  c9.21  /TB-VCLPT Ha Nç5i, ngày,/- tháng  4  nám 2021 

THÔNG BAO 
V vic tuyn sinh dào tio trInh d tin si nãm 2021 

Can ci'r Thông tij s 08/2017/TT-BGDDT ngày 04 tháng 4 näm 2017 cüa 
B trisông Bô Giáo diic và Dào tao ban hành Quy ch tuyn sinh và dào t?o trInh 
d tiên Si; Can cu Quyêt djnh s 825/QD-VCLPT ngày 29 tháng 8 näm 2018 cüa 
Vin tnz&ng Vin Chin krçc phát trin v vic ban hành Quy ch Dào tao trmnh 
d tin si cUa Vin Chin hxc phát trin, 

Vin Chin hrçc phát trin thông báo tuyn sinh dào tao trinh d tin si nãm 
2021 cüa Vin theo hai chuyén ngânh Kinh t phát triên vâi các ni dung sau: 

1. Muc tiêu dào to 

Nh&m xây dirng di ngü nh&ng nhà khoa hçc có trinh d v 1 thuyt vã 
nang 1c thirc hành phü hqp, có khâ nàng nghién c1ru dc lip, sang tao và hiiâng 
dn nghien ci'ru khoa h9c, khâ nAng phát hin và giái quyêt disçic nhftng van d 
v kinh tê, xA hi. 

2. HInh thfrc và thôi gian dào to 

- HInh thüc dào tao: ChInh quy không tp trung, trong do nghién c&u sinh 
phâi dành It nht 12 tháng theo h9c tp trung lien tiic tai  c sâ dâo tao trong giai 
doan 24 tháng du, ké tü khi có quyêt djnh cong nhn nghiên cthi sinh. 

- Thyi gian dào tao: 03 näm di vâi nghiên ctru sinh có b&ng thac si và 04 
näm d6i vâi nghiên ciru sinh cO b.ng cü nhân (thai gian h9c tp duçic gia han tôi 
da 24 thang). 

3. Chi tiêu tuyn sinh 

TT Ten chuyên ngãnh dão tio Ma s6 Chi tiêu 

1 Kinhtpháttrin 9310105 06 

Chi tiêu dào tao cüa mi chuyên ngành duçc Hi dng tuyn nghién ctru 
sinh quyêt djnh dira trên so 1isçng hO sa dang k d tuyên. 

.A . 4. Dieu kiçn dr tuyen 

Ngi.thi dir tuyn dào tao trInh d tin si phâi dáp tng các diu kin sau: 
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4.1. Dku k4n v van bcng, cong trinh khoa h9c và cháng clii ngoü ngfr: 

(1). Co b&ng thtc sT hoc tht nghip di hçc loi giôi trâ len. 

Trong tnr&ng hçip nguii d1r tuyn chixa có bang thac si hoc có b&ng thc 
sT không dung chuyên ngành dr tuyên nghién c&u sinh, thI ngithi dir tuyn phãi 
hoc bô sung kiên thüc trInh d thac sT sau khi trüng tuyn, s krcing tin chi bce 
bô sung do Vin Chin hrçic phát trin quyt djnh. 

(2). Là tác giá 01 bài báo lien quan dn linh c dir djnh nghien cüu dàng 
trên tp chI khoa bce hoc k' yu hi nghj, hi tháo khoa hçc chuyên ngành có 
phán bin trong thri han 03 näm (36 tháng) tInh dn ngày däng k dir tuyn 
(Danh mic tp chi khoa hec duçic tInh dim nàm 2019 cüa Hti dng Giáo su 
ngành, lien ngành tai  Phy lyc . 

(3) Nguii di tuyn là cong dan Vit Nam phâi có mt trong nhUng van 
bang, chirng chi minh chirng v näng 1irc ngoi ng sau: 

a. B&ng t& nghip dai hc hoc b&ng thac si do co sr dào tao  nuâc ngoài 
cp cho nguYi hc toàn thii gian a nuOc ngoài ma ngôn ng sü diing trong qua 
trmnh bce tp là ting Anh hoc ting nuâe ngoài khác; 

b. Bang t& nghip dai hc các ngành ngOn ngt niac ngoài do các ca sâ 
dào tao  cüa Vit Nam cp; 

c. Chirng chi ting Anh TOEFL iBT tr 45 tr& len hoc ChIrng chi IELTS 
(Academic Test) tr 5.0 trâ len do mt t chuc kháo thi duçic quOc tê và Vit Nam 
cong nhn cp trong thai hn 02 nãm (24 thang) tInh dn ngày däng k dir tuyên. 

d. Nguôi dir tuyn dáp rng quy djnh tçii dim a khoán nay khi ngôn ng& s1r 
diing trong thai gian hec  tp không phái là ting Anh; hoc dáp i'rng quy djnh tai 
dim b khoãn nay khi có b.ng t& nghip di hec  ngãnh ngôn ngü nuâc ngoài khOng 
phái là ting Anh; hoc có các chirng ehi ting nixâc ngoài khác tiêng Anh a trinh d 
ti.rcing dixong theo quy djnh tai  dim c khoãn nay do mt to chirc kbão thI dixçc quôc 
th và Vit Nam cong nhn trong thai hn 02 näm (24 tháng) tinh den ngày däng k 
dr tuyn thi phâi có khâ nng giao tip b&ng tieng Anh trong chuyen mon (co the 
din dat nhng vn d thuc lTnh e chuyen mon eho ngu&i khác hiêu bang tiêng 
Anh và hiu dtrc nguai khác trinh bay nhUng v.n d chuyên mon bang tiêng Anh). 

Bang tham chiu ting mrâc ngoài tai  Phy lyc II. 

(4). Nguai dir tuyn là cOng dan rnróc ngoài phái có trInh d ting Vit ti 
thiu tr Bc 4 trâ len theo Khung näng l%rc ting Vit dung cho ngu&i nu&c ngoài. 

4.2. Dt cu'rng nghiên cá'u 

cucmg nghiên c1ru phái phán ánh duçic trI tue, nhing dim manh cUa 
ngu&i däng k d%r tuyn, trInh bay b&ng van phong khoa hpc, rô rang. Nhng ni 
dung chinh cUa d cuong nghién ciru gOm: 
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(1). Ten d tài dir kin nghiên cfru 

- L do hra chçn d tài; 

- Mc tiêu nghiên c1ru; 

- Di tixqng và phm vi nghiên cfru; 

- Cách tip cn và ph.rcxng pháp nghien c1ru d thrc hin d tài. 

(2). Tng quan các cong trInh khoa hçc (sách, 1un an tin si, bài báo....) 
dâ cOng bO lien quan trrc tiêp den d tài nghiên cüu ducc thI sinh 1ira chçn. 

(3). Ccr sâ l lun và thc tin v d tài d%r kin nghiên ciru 

(4). Mçic tiêu và mong mun dat di.rçic khi dàng k hçc nghiên cüu sinh; 
L do hra ch9n Vin Chiên lisçic phát trin là co si dào tao;  NhUng dir djnh và 
kê hoach dê dat  dixçrc nhUng mic tiêu mong mun; Kinh nghim (v nghiên ciru, 
v thirc t hoat  dng xã hi và ngoai khóa khác); kin thüc, s1r hiu bit và 
nht1ng chuân bj cüa thI sinh trong vn d dr djnh nghien ctru... 

(5). Dê xuât ngithi hixâng dn (nu co) 

(ThI sinh tham khào các hithng nghiên ciru và nguäi hisàng dn cüa Vin 
Chin krçic phát trin tai  Phy lyc 111). 

(6). Danh mvc tài lieu tham khào 

4.3. Thw giói thiu dánh giá phim chat, náng 1tc chuyên mon va k/ia 
náng nghiên cfru 

This giói thiu dánh giá phm chat ngh nghip, näng hrc chuyên mon vâ 
khà näng thirc hin nghiên ciru cüa ngisäi d tuyên cüa It nhât 01 nhà khoa hçc 
có chüc danh giáo sii, phó giáo six hoc có h9c vj tiên si khoa h9c, tién si dâ 
tham gia hoat  dng chuyên mOn vâi ngithi dir tuyn và am hiêu 1mb virc ma 
ngisôri dir tuyên dir djnh nghiên ciru. 

This gi&i thiu gm các ni dung chinh nhis: Phm chat dao  dirc ngh 
nghip; Nàng hrc hoat dng chuyên môn; Phumg pháp lam vic; Khã näng 
nghién cIru; Khâ näng lam vic theo nhóm; Dim manh và yu cUa nguñ dir 
tuyn; Trin v9ng phát trin v chuyên môn; lrInh d ngoi ngU d tham kháo 
tài 1iu, tham gia boat dng qutc t v chuyên mon phiic vi nghién ci'ru khoa 
hQc và thuc hin d tài luân an... 

, . , . . A 5. Hinh thtrc, each tinh diem, tho'i gian tuyen sinh va nhp h9c 

5.1. Hmnh thá'c tuyn sinh: xét tuyn 

5.2. Cdch link dilm và xác djnh ngirôi tráng luytn 

- Cách tinh dim: Dira vào ni dung d cl.ring nghiên cthi và phn trã Ru 
phông vn cüa thI sinh tnxórc Hi dng xét duyt d cucing nghiên ciru, tng 
diem: 100 dim. 
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- Xac djnh ngui trüng tuyn: tInh theo thir ti,r dim d cl.rang tü cao 
xuông thâp den khi hêt chi tiêu và dat tr 50 dim tr& len. 

5.3 Th?iigianxettuy4,: Tháng 10 nàm 2021. 

5.4. Thôigian nhip hpc: Tháng 11 näm 2021. 

6. so dàng k dtr tuyn Va ìê phi 

6.1. H so' dr tuyn 

(1). Dan xin dij tuyn (Phy lyc IV. 

(2). L ljch khoa hçc (Phy lyc V). 

(3). Bàn cong chrng van bang, chrng chi. 

- B&ng và bang dim tt nghip dai h9c; 

- B&ng và bang dim t& nghip thac Si; 

- Bang hoc chüng chi ngoi ng. 

Các vAn b.ng va bang dim do co si dào tao  nuâc ngoài cp phái thrc 
djch thut và cong chng ting Vit, np kern theo vAn bàn cong nhn cUa Cc 
Quàn l chat hrqng (B Giáo dc và Dào tao). 

(4). Các cong trInh nghiên ciru khoa h9c dä cong b (photo trang bIa, mJic 
lc và bài viêt cüa thI sinh dAng trên tap  chI) xp theo thu tir thai gian xut hin 
(nu có tir 02 bài báo trà len). 

(5). D cuang nghiên cuu cüa thI sinh. 

(6). Thu giOi thiu dánh giá phm chat ngh nghip, nAng lrc chuyên mOn 
cüa It nht 01 nhà khoa h9c. 

(7). Cong vAn cir di d%r tuyn cüa co quan quân l trrc tip theo quy djnh 
hin hành v vic dào tao  và bi dung cong chüc, viên chirc (nu ngui dir 
tuyên là cong chi'rc, viên chüc). 

(8). Bàn cam kt thrc hin nghia v11 hçc tip, nghiên ciru và ch d tài 
chInh di vi qua trInh dào tao  theo quy djnh (Phy lye Vi). 

Các tài lieu yêu cu cüa h so xp theo thi'r tir và dóng thânh tip, ghi rO 
thông tin thI sinh dir tuyn. 

Thông báo tuyn sinh dào tao  trInh d tin si nAm 2020 cüa Vin Chin 
hrçic phát trin dixçic dAng trén website: vids.mpi.gov.vn. 

6.2. SoA  lwpng h so' 

01 b cOng chimg và 05 b photo. 
A r A A 6.3. Lçphi np ho so' va Xe! tuyen: 1.900.000 dong/thi srnh. 

Ca sâ dào tao  không hoàn trá lai  h so và 1 phi sau khi np. 
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7. Thôi gian nhn hI so': Tü khi thông báo dn 16 gi& 00 ngày 
12/1 0/202 1. 

8. Cách thtrc np h so' di1 tuyn 

ThI sinh np h sa trirc tip tai Phông 403, Nba 7 tng, 65 Van Miu, 
Dng Da, Ha Ni (Din thoai lien h: 024.37478395)z 
No'i nhin: 
- B Giáo di,ic và Dào tao; 
- Các dan vj thuc Bt) K ho?ch vã Du tu; 
- Phông QLKH&DN (d dang tin); 
- Lizu: VT, TVPT&DT. 



Phylucl 

Danh myc tip chI khoa hçc chuyên ngành cüa Hi dng c .' nh giáo sir 
nhà nir(rc cong nhn thrçc Vin Chin Iirçrc phát trin .-il4n  't tuyn 

7' 

\HAT TRjj 
Dan/i myc 4zp c/il chuyên ngành kin/i Ii 

IT Ten tip chI Chi s6 ISSN Loii Co quan xugt ban Dim cong 
trinh 

Các tp chI khoa hpc Vit 
Nam và quôc tê 

- SC!, SCIE, 
SSCI (ISI)có 

1,5-3,0 

IF>2 và 
A&HCI (IS!) 

- SC!, SCIE, 
ssci (IS!) có 

1,0-2,0 

IF<2 và 
Scopus (QI) 

- ESC1 (IS!) 
và Scopus 1,0- 1,5 
(Q2, Q3,Q4) 

2 Các tap  chI khoa hpc quc t 
khác (AC!,...) 

ISSN 
(online) 

Tp chI 0-1,0 

ISSN 
(non- 
online) 

- 0 075 

3 Báo cáo khoa h9c vit b&ng 
tiêng Anh tai hOi nghj khoa 
h9c quôc té dang toàn van 
trong k yêu (Proceedings) 
có phán bin khoa hoc (có 
chi so ISBN). 

K' yu 0-1,0 

4 Báo cáo khoa hçc tai  hi 
nghj khoa h9c quôc gia 
däng toàn van trong k yêu 

K yu 0-0,5 

(Proceedings) có phán bin 
khoa h9c (ttr näm 2017, 
phái Co chi so ISBN). 

5 Các tp chI khoa hyc v chü 
dê Kinh tê, Quán l và Kinh 
doanh cüa các trueing dai 
hçc ni.râc ngoài 

Tp chI 0-1 ,0 

(Kern theo Thông báo s:  592  /TB- VCLPT ngay4/-t 
Viçn Chién hrctc phát triên) 

cia 
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TT Ten tp chI CM s ISSN Loi Co quan xut ban Dim cong 
trInh 

6 Journal of Economic 
Development (ACI ti'r näm 
2016 

1859-1116 Tp chI Trixing DH Kinh 
tê TP. HCM 

0-1,25 

(tunam 
2017) 

7 Phát trin kinh t 1859-1116 Tap chI Truông DH Kinh 
tTP.HCM 

0-1,0 

8 Journal of Economics and 
Development (ACI tr nrn 

1859-0020 Tap chI Tris?mg DH Kinh 
tê quôc dan 

0-1,25 
- 

20 17) 

9 Kinh t va phát trMn 1859-00 12 Tap chI Tru&ng DH Kinh 
tê quôc dan 

0-1,0 

10 Nghiên cUu kinh th 0866-7489 Tap chI Vién Han 1am 
KHXH Vit Nam 

0-1,0 

11 NhUng v.n d Kinh th và 
ChInh tn The giri (ten cU: 
NhUng van dé Kinh tê The 
giói) 

0868-2984 Tap chI Vin Han 1am 
KHXH Vit Nam 

0-1,0 

12 Khoa h9c Thumg mai 1859-3666 Tp chI Tnrmg DH 
ThucingMi 

0-0,5 (TruOc 
2013) 

0 - 0,75 (tir 
2013) 

0-1,0 (tir 
2017) 

13 Các tp chI khoa hQc thuc 
khôi khoa h9c Kinh tê, 
quán 1 và Kinh doanh cUa 
các tru&ng Dai  hQc Quôc 
gia HN, Dai  h9c Quoc gia 
TP. HCM, Dai hçc Dà 
Nng, Dai h9c Hue Va CC 

tnrng Dai  hçc khác 

Tap chI 0-0,5 

14 Cong ngh Ngãn hang (chi 
tInh dôi vài các bài nghien 
ciru khoa hoc) 

1859-3682 Tap clii Trung DH Ngãn 
hang TP. HCM 

0-0,5 

15 Quán l Nhà nixcrc 0868-2828 Tp chf HV Hânh chInh 
Quoc gia 

0-0,5 

16 Khoa hçc & Dao tao  ngân 
hang 

1859-01IX Tap chI Hçc vin Ngan 
hang 

0-0,5 



3 

TT Ten t3p chI  Chi s ISSN  Co quan xut ban Dim Cong 
trinh 

Loii 

17 K toán và Kim toán (CU: 
Kê toán) 

1859-1914 Tp chI Hi K toán và 
Kiêm toán Viét Nam 

0-0,5 

1 8 Cong san 0866-7276 Tap chf Trung lsong Dáng 
Cong san Vit 
Nam 

0-0,5 

19 Kinh t - Dir báo 0866-7 120 Tp chi B K hoach & 
Dâu tu 

0-0,5 

20 Ngân hang (ten CU: Tap chI 
Ngân hang, Tap chI Thông 
tin KJ-1 Ngan hang) 

08 66-7462 Tp chI Ngân hang Nhà 
nixóc Vit Nam 

0-0,5 

21 Vietnam's Socio- Economic 
Development 

0868-359X Tap chI Viên Han lam 
KHXH Vit Nam 

0-0,5 

22 Nghiên ciru Dông Nam A 0868-2739 Tap chI Viên Han lam 
KHXH Viêt Nam 

0-0,5 

23 Kim toán 0868-3227 Tap chi Kim toán Nhà 
nhlac 

0-0,5 

24 Thuong mai 0866-7500 Tap chI B Cong thuong 0-0,5 

25 Tài chInE 005-5 6 Tap chI Bô Tài chInE 0-0,5 

26 Cong nghiêp 0868-3 778 Tap chI B Cong nghip 
(cU) 

0-0,5 

27 Thj tnrông Tài chInh tin t 1859-2805 Tap chI Hip hi Ngân 
hang Vit Nam 

0-0,5 

28 Thus Nba nixc 1859-0756 Tp chI Tng civic Thu 

0-0,5 
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TT Loai Ten tp chI  Chi s6 ISSN  Co quan xut ban Dim cong 
trinh 

29 Vietnam Banking Review  0866-7462  Tp chI  Ngân hAng NhA 
nixâc Viêt Nam 

0-0,5 

30 Vietnam Economic Review 0868-2984 Tap chI Viên HAn 1Am 
KHXH Viêt Nam 

0-0,5 

3 1 Théng ké (Con s6 và Sr 
kiên) 

0866-73 22 Tap chI Tng cic Thng 
kê 

0-0,5 

32 Nông nghip vA PhAt trin 
nông thôn (ten cü: Khoa hçc 
Kinh tê Nông nghip; Nông 
nghip vA Cong nghip; 
Kinh tê Nông nghip) 

0866-7020 Tp chI Bt Nông nghip 
vA Phát triên nông 
thôn 0-0 5 

33 Châu M ngày nay 0868-3654 Tap chI Vin HAn lam 
KHXH Viêt Nam 

0-0 5 

34 Du Ijch Vit Nam I .. Tp chI Tong cic Du ljch 0-0,5 

35 BAo him x hi : • Tap chI BAo him XA hi 
Viêt Nam 

0-0,5 

36 Lao dng xhoi I:.. •' Tap chi B Lao dng 
Thiscmg binh vA 
X hi 

0-0,5 

37 Nghiên ciru Châu Phi va 
Trung Dông 

: • I • Tap chI Vin HAn lam 
KHXH Vit Nam 

0-0,5 

38 Nghiên cru Dông Bc A (ten 
cQ: NC Nht Bàn; NC Nhât 
BAnvàDongBacA) 

0868-3646 Tap chI Vién HAn 1am 
KHXH Vit Nam 

0-0,5 

39 Khoa h9c vA Cong ngh Vit 
Nam (ten cU: Hoat dng 
khoa hoc) 

cU:0866-7152 

mdi: 
1859- 
4794 

Tap chf Bô Khoa hoc vA 
Cong ngh 

0-0,5 
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TT Ten tip chi Chi s ISSN Loii Co quan xut ban Diem cong 
trmnh 

40 Nghien ciru Châu Au 0868-358 1 Tp chI Vin Nghiên cüu 
Châu Au 

0-0,5 

41 Nghiên cthi quc t 1859-0608 Tp chi 

42 Nghiên ciru Trung Quc 0868-3670 Tp chI 

43 Khoa h9c ChInh tn 1859-0187 Tp chI 

44 Kinh t Châu A Thai Binh 
Di.ro'ng 

0868-3808 Tp chI 

45 Quãn 1 Kinh té 18 59-03 9X Tp chf 

46 Quãn 1 Ngân qu quc gia 1859-4999 Tp chI 

47 Khoa hc 1859-3453 Tp chf 

48 Khoa hc và cong ngh (chi 
lay bài ye Kinh tê) 

1859-37 12 Tp chI 

49 Kinh t di ngoi 1859-4050 Tp chI 

50 Nghiên ciru Tài chfnh — K 
toán 

1859-4093 Tp chI 

0-0,5 

0-0,5 

0-0,5 

0-0,5 

0-0,5 

0-0,5 

0-0,5 

0-0,5 

0-0,5 

0 - 0,75 (tü 
20 17) 

0-0,5 Hoc viên Tâi chInh 

Tnnmg DH Ngoi 
thuang 

Truäng DH M TP. 
HCM 

Kho Bac Nhà nuâc 

Viên NC Quán 1 
Kinh tê Trung ixcmg 

1-Icc vin ChInh trj - 
Hành chInh Quôc 
gia HCM (Phân 
viên TP. HCM) 

Tni?mg DH Cong 
nghip TP. HCM 

Trung tarn Kinh tê 
Châu A -Thai 
BInh Ducing 

Viên Nghiên cru 
Trung Quôc 

HQC vin Ngoi 
giao (cu HV 
QHQT) 
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TT Ten ttlp  chI Chi s ISSN Loi Co quan xut bàn Dim cong 
trInh 

51 Phát trin va Hi nhp 1 589-428X Tp chI Tru&ng DH Kinh t 
- Tài chInh TP. 
HCM 

0-0,5 

52 Cong ngh ngOn hang (dn 
hêt tháng 12/2018) 

1859-3682 Tap chI Tnrng DH Ngân 
hang TP.HCM 

0-0,5 

Tqp clii' clii dupc lInk diim là' nám 2013 Irô di 

53 Khoa hçc Va cong ngh (chi 
lay bài ye kinh tê) 

1859-3585 Tp chi Trua'ng DH Cong 
nghip Ha Ni 

0-0,5 

54 Thông tin và Du báo Kinh t 
xahi 

1859-0764 Tap chi BO Khoa h9c và 
COng ngh 

0 - 0,25 

55 Kinh th và Quãn 1 1859-4565 Tap chI H9c vin ChInh trj 
QuOc gia H6 ChI 
Minh 

0 - 0,25 

0-0 5 (t 
2016) 

56 Khoa hçc và cong ngh Lam 
nghip (cM lay bài ye kinh tê 

1859-3828 Tap chI Trtrng DH Lam 
nghip 

0 - 0,25 

Tqp chj clii dwoc tin/i diEm là' ndm 2015 trö' di 

57 Khoa hoc Kinh t 0866-7969 Tap chI Trti&ng DH Kinh 
té, Dai hçc Dà 
Nàng 

0-0,5 

58 L 1un ChInh trl 0868-277 1 Tap chI Hçc vin Chmnh tzj 
Quoc gia I-Jo Chi 
Mirth 

0-0,5 

59 Cong thtrng 0866-7756 Tap chI B Cong thuang 0-0,5 

60 Kinh t K5 thut 0866-7802 Tp chi TNng DH KT-KT 
Birth Dtrong 

0 - 0,25 

61 Thanh tra Tâi chInh 2354-0885 Tap chi BO Tài chInh 0-0,25 

62 Giáo di,ic 1 luOn 0868-3492 Tap chI HQc vin ChInh tij 
khu vrc 1, Hoc 
vin ChInh trj Quôc 
gia 1-Jo ChI Minh 

0 - 0,25 

63 Khoa h9c cong ngh 0866-7896 Tap chi Tri.rng DH Kinh t 
k thuat cOng 
nghip 

0 - 0,25 
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TI Ten tp chI CM s ISSN Lo3i Co quan xut ban Dim cong 
trInh 

64 Khoa h9c và Cong ngh Vit 
Nam (B) 

1859-4794 Tp chI BO Khoa h9c và 
Cong ngh 

0 - 0,25 

65 Nhân 1rc Khoa h9c xâ hOi 0866-756X TaP chI H9c vin Khoa h9c 
xàhOi 

0 - 0,25 

Tzp chIck! du'ic link diim lit nám 2016 trô di 

66 Khoa h9c 1859-2333 Tap chI Tnthng DH Cn 
Thu 

0-0,5 

67 Khoa h9c Nông nghip Vit 
Nam (tnróc day là,  tp chI 
Khoa h9c và Phát triên) 

1859-0004 Tap chI H9c vin Nông 
nghip Vit Nam 

0-0,5 

0 - 0 75 (tr 
2017) 

68 Kinh t và phát trin 1859-1388 Chuyên san Dai h9c Hu 0-0,5 

69 Phát trin bn vng vüng 23 54-0729 Tap chI Vin HLKI-IXH 
Vit Nam 

0-0,5 

70 Khoa h9c xà hQi Vit Nam 10 13-4328 Tap chI Vin HLKHXH 
Vit Nam 

0-0,5 

71 Nghién ciru An DO và Châu A 0866-7314 Tap chI Vin NC An DO 
vàTâyNamA 

0-0,5 

72 Nghien cthi Kim toán 1859-167 1 Tap chI Kim toãn nhà 
ntrâc 

0 - 0,25 

Tzp chic/il dwtc tin/i die2m lIt 2017 trô' di 

73 Khoa hçc Dai  hpc Thu D&u 
MOt 

1859-4433 Tp chi Trir?mg DH ThU 
Dâu MOt 

0 - 0,25 

74 Khoahçc 1859-4816 Tap chi Trii?ing DH Trà 
Vinh 

0-0,25 

75 Khoa hçc 0866-8086 Tap chI Tnxng DH An 
Giang 

0 - 0,25 

76 Khoa h9c Dai  hçc Dà Lt 0866-787X Tap chI Trung DH Dà 
Lat 

0 - 0,25 

77 Khoa hçc Dai  h9c I-lái Phông 1859-2368 Tap chI Trix?xng DH Hái 
Phông 

0 - 0,25 



Phy lyc II 

Bang tham chiu ting ntr&c ngo 

(Kern theo Thông báo s  59i.  /TB- VCLPT ngàyf- 
Vin Chiên lu'cic phát triên) 

STT Chüng chi TrInh d 

1 TOEFL iBT 45-93 

2 JELTS 5-6.5 

3 Cambridge examination CAE 45-59 

PET Pass with Distinction 
4 CIEP/Alliance française diplomas TCF B2 

DELF B2 

Diplôme de Langue 

5 Goethe —Institut Goethe- Zertifikat B2 

Zertifikat Deutsch ifir den Beruf 

(ZDIB) 

6 TestDaF TDN3- TDN4 

7 Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) HSK level 6 

8 Japanese Language Proficiency Test 
(JLPT) 

N2 

9 TPKI4 - TecT HO pyccoy 
5I3hIK KK HHOCTHHOM (TORFL - 

Test of Russian as a Foreign Language) 

TPKI'I-2 

cia 



Phy lyc III 
Danh sách giáo viên hirong dn nghiên cLu sinh và hiro'ng nghiên cfru d tài 

chu yen nam 2021 (Chuyen nganh kinh te phat trien) 

(Kern theo Thông báo sc:  55'2_  /TB- VCLPT ngày,4 —tháng 6 nárn 2021 cia 
Vin Chiên lwçic phát triên) 

IT Hyc ham, h9c vj, HQ và ten Htró'ng nghiên cü'u aj So CS 
co the nhan 

PGS.TS BUi Tt Thing; PGS.TS Ngo 
DoAn Vjnh; TS. Trân Hang Quang; TS. 
Nguyn Ba An; TS. Lixu Drc HAi; 
PGS.TS Trn Dinh Thiên; PGS.TS 
Nguyn Hang San; TS. Hoâng Ng9c 
Phong; TS. Lê VAn Nip; GS.TS Phi 
Manh Hng; IS. VU HUng Cuäng; 
PGS.TS VU VAn PhUc; TS. Nguyn BIch 
Lam; TS. Duang Duy Hoàng, TS. Cao 
Ng9c Lan; TS. Phan Thj ThUy Tram; 
PGS.TS Lê Xuân DInh; GS.TSKH 
Nguyn Quang Thai; TS. Nguyn Hüu 
Khánh; TS. TrAn Anh TuAn; PGS.TS 
Nguyn Thj Nguyt; TS. Nguyn Thanh 
Liêm; TS Nguyn Minh Phong; GS.TS 
Ngô Thing Lçri; PGS.TS Lê HAi Ma; 
PGS.TS TU Quang Phuang; TS. Nguyn 
Thj Tu Anh; IS. Dixcng DInh Giám; TS. 

 Nguyn Trng Thra 

- TAng trtrâng, chuyn djch 

ca cu kinh t, dAu tr Va 

phát trin; kinh t nganh, 
vUng lAnh th. 

- DAu ttr trVc tiép nu6c 
ngoài (FDI), du tu ra nuâc 
ngoài; 

- Kt cu ha tAng vA phát 
triên 

- Tác dQng cUa cách mng 
cong nghip 4.0 tâi tAng 
trueing kinh tê 

02-03 

2 

 Khôi 

PGS.TS BUi T&t Thing; PGS. TSKH 
Nguyn BIch Dat; PGS.TS Nguyn 
Quang Thun; PGS.TS VU VAn Ha, TS. 

Luang VAn Khôi; TS. Nguyn Cong M; 

TS TrAn Anh Tu&n; TS. Ta DInh Thi; 

PGS.TS VU Thanh San; PGS.TS Lê Xuân 
Ba; PGS.TS TrAn Tr9ng 1-Ianh; IS. 
Nguyn Thj ThUy Vinh; TS. Luang VAn 

- Kinh t d6i ngoi, thuong 

mai quc t, phát trin bn 

viThg, mô hinh kinh t 

- DAu tu cong và phát triên 
02-03 

TS. Kim Quc ChInh; PGS.TS Lê Cao 

Doàn; PGS.TSKH Nguyn VAn Dng; 
PhAt trin nông lam nghip 

bn vUng; tang truâng kinh 

t gn vâi xóa dói giAm 

nghèo, chui giá trj toàn cAu 

02 -03 

4 
TS. Nguyn VAn ThAnh; PGS.TS Nguyn 
Ba NgQc; PGS.TS Mac VAn Tin; 
PGS.TS VU Quang ThQ, PGS.TS VU 
 Hoàng Ngan 

Ngun nhân 1irc vA phat 
trin Kinh t ngu6n nhân lijc 

02-03 

TS. Hoàng Th9 Hoát; TS. Ta Thj Doàn; 

PGS.TS Mai VAn Ban; IS. Nguyn Thj 
- Iái cu trUe h thng ngân 
hang 
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Kim Thanh; TS. Pham Thanh BInh; 
PGS.TS Hoâng Van Hoan; PGS.TS Phm 
Thj Hoàng Anh; PGS.TS Dâo Van Hung; 
PGS.TS Dinh Tr9ng Thjnh; IS. To Thj 
Anh Di.rcrng 

  

  

- Tái cu trüc các doanh 
nghip nhà nr6c 
- Nâng cao hiu qua hot 
dng cUa các ngân hang 
throng mi  

02-03 

  



Phi Iiic IV 
Don xin dtr tuyn 

(Kern theo Thông báo so': $312- /TB- VCLPT ngày,-th 
Vin Chiên lwcicphát trien) 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VI 
DcIp—Tirdo—Hanh phüc 

IXJN XIN Dir TUYEN 

KInh g1ri: Vin Chin ltrçic phát trin. 

H va tên  

Ngày sinh Nai sinh  

Qué quán  

Tt nghip dai h9c nãm Chuyén ngành  

Tai trträng  

H: Chinh quy o, Tai chire o, Chuyên tu o, M rQng o 

xp 1oi: Trung binh o,Trung bmnh khá o, Khá o, Giôi o, XuAt sc o 

B&ng di h9c thir 2 (nlu co):  
Tt nghip cao h9c nAm Chuyên nganh  

Hin dang lam vic tai  

ThuOc d6i tilçing xét tuyn: 

Can b, cong cht'rc, viên chi'rc Eli 
Cong tác tai  min nUi El 

Ngi.thi có cong hotc than nhân ngi.thi có cong vâi cách mtng LII 
Dan tOc  It ngtri LI 

Dang k xét tuyn nghiên ciru sinh 

Chuyén ngãnh  

LTnh virc nghiên ciru däng k  

Ten giáo vién huàng dn (dang k)  

Chuyên nganh  

HInh thrc dão tao: Khong tp trung 

Ngoi ngti dr tuyn: Ting Anh o, Ting Nga o, Ting Trung o, Ting Pháp o, 
Tiêng EXic o, Tiéng Nht o 

Tôi xin thirc hin dUng các quy djnh di vâi thl sinh vâ nu trUng tuyn sê 
chap hành nghiem chinh các quy djnh ye dão to trInh dO tién si. 

Ngày.... thán.... nãm 
Ngtrii lam don 



Phi Itic  V 
L ljch khoa h9c 

021 

PJIAT Tt1 

CO QUAN CHU QUAN CONG HOA xA HO! C . '- T T NAM 
Dc 1p — Tir do — Hn phüc 

LY LICH KHOA HQC 
TrInh dO dào tao:  lien si. HInh thirc dào tao:  Không tp trung 

1. SO YEU LY LICH 
H9 và ten (vi& in hoa) Gii tInh 
Sinh ngày . . .tháng näm Dan tOc  
Nai sinh Qué quán:  

HO khu thithng tri  
Dja chi lien h  

Diênthoai(CQ) (NR) DD  
Email: Fax  
Di tuçlng dr tuyn (danh du vào ô tlsang irng) 
* Can bO Nba nuâc 
- Là can bO trong biên chê 
- Là can bO hçip dng 
- ThI sinh tier do 
Di tuqng uu tién (Thi.wng binh, dan tOc, cong tác tai  hâi dáo, mien 
nui  )  
2. QUA TR!NH DAO TAO T DI HQC 
2.1. Dào tao Di h9c 
Bcng 1. Quc gia dào taoS  

Tt nghip trithng  
Nàm t& nghip  
Chuyén ngành  

Bang 2 (nu có, ghi tucing t1r nhu B&ng 1) 

2.2. Dào to Thac si 
Quic gia dào taoS  
Tt nghip tru?ng  

(Kern theo Thông báo sá 92— /TB- VCLPT nga 
cia Viçn Chiên hrctc phát triên) 

T& nghip 1oai  
H dào ta0  

Anh 3x4 
(dóng dâu 

giáp lai cia 
cct quan) 



2 

Näm tt nghip  
Chuyên ngành H dào tao  

3. QUA TR!NH CONG T 
Tfr nãm  Bn 11am Co quan cong tác Chfrc vy 

Cong vic hin nay (ghi rô chuyên môn): 

4. QUA TRINH NGHIEN ciru 
PhAn nay ké khai các cong trInh nghiên cüu khoa h9c (Ten bài, 

ten tp chI, s tap chI và näm, tháng xut bàn) 

5. CHUYEN NGANH BANG K' D1J TUYEN 
5.1. Kinh t phát trin 
5.2. Dja 1 hçc (tth dja l tir nhien) 
(Danh du vào 0 tisang üng ngành dAng k dr tuyn) 
6. NGOJ NG KHI DV TUYEN 
Tiêng Pháp   Tiêng nga Tiéng Due 
Tiêng Anh Ting Trung I Ting Nht 

TOi xin cam doan nhUng 1&i khai trén là dung sir that, nu sai sot tôi xin 
hoàn toàn chiu trách nhiém. 

Tôi xin cam kt thirc hin dung Quy ch dào tao  trInh d tin si hin hành. 
7. XAC NHN VA MEN CUA C QUAN (hoãc CHINH QUYEN BA 
PHUNG) QUAN L' NGUI BANG K' D TUYEN) 

Ngày tháng nám Ngày tháng nám 
C€ QUAN/CHINIJ QUYEN DIA NGUeII BANG KY DT TUYEN 
PHUYNG QUAN LY THI SINH (Kj, ghi rö ho ten) 

('Kg, dóng dâu) 



Phii hic VI 
- A Ban Cam ket thirc hiçn nghi vi hçc tp, nghien 

(Kern theo Thông báo so':  $91.. /TB-VCLPTngàyAf--t 
Viçn Chiên luctc phát triên) 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT 
Dc 1p — Tr do — Hinh phuic  

BAN CAM KET 
THIYC HIN NGHIA V1J HQC TJP, NGHIEN CffiJ VA TAI CH!NH 

KInh gui: Vin Chin h.rçic phát trin. 

Ten tôi là: Sinh ngày  
Hin cong tác tai  
Chüc v11, ngh nghip  

Däng k) dr tuyn dào tao  trInh d tin sT tai  Vin Chin luçic phát trién. 
Tôi xin cam két thirc hin dung nghia vii h9c tip, nghiên ciru và chê d tài chInh 
cüa nghiên c1ru sinh sau khi trüng tuyên nhu sau: 

1. Phk du hoc tip, nghien ciru hoàn thành chuan trmnh dào to ding thai 

2. Bào dam dành thai gian cho nghiên cüu, tham dr dy dü các bui sinh 
hot khoa hçc, tham gia các hoat dng cüa Bô mon và thirc hin theo dung kê 
hoach hc tap, nghien ciru. 

3. Dóng h9c phi theo dung cüa quy djnh cüa Vin. 

4. Nu không thirc hin dung các cam k& trên, tôi xin hoàn toàn chju 
trách nhim ye vic xü 1 cüa Vin theo các quy djnh ye quãn l dào tao  tiên si. 

5. Bàn cam kt nay là hqp ph.n cüa h scy; disçic 1p thành 02 bàn (co giá 
trj nhir nhau), thI sinh giü 01 ban, ca s& dào tao  giü 01 bàn. 

 ngày tháng nárn  
Ngirôi cam kt 

(Kj và ghi rô ho ten) 

han. 
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