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THÔNG BÁO 

Về việc thu học phí do kéo dài thời gian đào tạo 
 

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ/2009/QĐ-TTg, ngày 29 tháng 9 năm 2009 

của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trực thuộc Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư; 

Căn cứ  Khoản 3, Điều 19 Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 

7/5/2009 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ 

tiến sĩ; 

Căn cứ Điểm c, Khoản 5, Điều 19 tại Quyết định số 113/QĐ-QLKTTW 

ngày 05/03/2012 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về 

ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; 

 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thực hiện việc thu học phí đối 

với những nghiên cứu sinh kéo dài thời gian đào tạo như sau: 

 1. Học phí  

 - Kể từ ngày 01/01/2013 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thu 

học phí của các nghiên cứu sinh phải kéo dài thời gian đào tạo. 

- Cách tính: 

Học phí do kéo dài thời 

gian đào tạo 
= 

Học phí của năm học gia hạn 
x 

Số tháng  

kéo dài 10 tháng 
 

2. Thời gian và địa điểm thu 

- Thời gian: Thu vào tháng đầu tiên của năm học. 

- Địa điểm: Phòng 204 nhà B, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. 

 Đề nghị Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo, các nghiên cứu sinh và các cá 

nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc theo Thông báo này./. 

  
 

Nơi nhận: 
- Các NCS, TVQL; 

- Lưu: VT. 
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