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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định mức thu học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2015-2016 

tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 
 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG 
 

         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 Quyết định số 10/2005/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2005 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên 

cứu Quản lý kinh tế Trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2 tháng 10 năm 2015 của Chính 

phủ về việc Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi 

phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021. 

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-QLKTTW ngày 20/10/2014 về việc ban hành 

Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. Quyết 

định số 08/QĐ-QLKTTW ngày 08/01/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định 929/QĐ-

QLKTTW ngày 20/10/2014 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế 

Trung ương; 

         Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

  Điều 1. Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2015-

2016 với mức là 12.500.000 đồng/năm. Mức thu này không bao gồm chi phí học 

các môn bổ sung trình độ thạc sĩ.  

Điều 2. Phương thức nộp học phí. 

- Học phí thu theo theo năm học, được thu vào các ngày làm việc trong tuần. 



 2 

- Nghiên cứu sinh có thể nộp học phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản 

theo địa chỉ: 

+ Bằng tiền mặt: Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo, Viện Nghiên cứu 

quản lý kinh tế Trung ương.  

+ Chuyển khoản: Chủ tài khoản: Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo 

Số tài khoản:  10201 00000 02916 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công 

thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định 

trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. 

Điều 4. Giám đốc Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo, Trưởng các đơn vị 

có liên quan và các nghiên cứu sinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Lưu: VT, TVQL. 

 

VIỆN TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Đình Cung 

 


