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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo 

Quyết định số 13/QĐ-QLKTTW ngày 12/01/2015 của Viện trưởng 

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 117/2009/QĐ-TTg ngày 29/9/2009 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 11/01/2005 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 Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo  về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Thông tư 05/2012/TT-

BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 

10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định của Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương: 

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, 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 số 929/QĐ-QLKTTW ngày 20/10/2014; 

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-QLKTTW ngày 12/01/2015 của Viện trưởng Viện 

Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ 

tiến sĩ tại 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. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.2 Mục 2 trong Chương trình đào tạo trình độ tiến 

sĩ ban hành theo Quyết định số 13/QĐ-QLKTTW ngày 12/01/2015 của Viện trưởng Viện 

Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương như sau: 

2.2 Các học phần tự chọn gồm: (áp dụng cho cả 2 chuyên ngành Kinh tế phát triển 

và Quản lý kinh tế; mỗi NCS chọn 4 trong số 8 học phần) 

 

TT Các học phần Số tín chỉ 

1 Thể  chế kinh tế thị trường và vấn đề của Việt Nam 2 

2 Phân tích chính sách kinh tế vĩ mô 2 

3 Tăng trưởng xanh 2 

4 Năng lực cạnh tranh 2 



5 Hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia các FTA của Việt Nam 2 

6 Đầu tư công, mua sắm công 2 

7 Quản trị công ty 2 

8 
Phương pháp nghiên cứu chuyên ngành, thực hiện luận án, chuyên đề 

tiến sĩ và tiểu luận tổng quan 
2 

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, 

Giám đốc Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo, Tổ trưởng bộ môn Quản lý kinh tế, Kinh 

tế phát triển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, TVQL.  

VIỆN TRƯỞNG 

 

 

                                  

                         

 

Nguyễn Đình Cung 

 
 
  


