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CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC CỦA VEPR NĂM 2011
(VEPR GRADUATE SCHOLARSHIP 2011)

A. Thông tin chung về Học bổng Sau Đại học của VEPR
1. Giới thiệu về đơn vị cấp học bổng
Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) được thành lập ngày 07/07/2008, là
trung tâm nghiên cứu trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. VEPR
có tư cách pháp nhân, đặt trụ sở chính tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội,
Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Mục tiêu của VEPR là thực hiện các nghiên cứu kinh tế và chính sách nhằm giúp nâng cao
chất lượng ra quyết định của các cơ quan hoạch định chính sách, doanh nghiệp và các nhóm
lợi ích, dựa trên sự thấu hiểu bản chất của những vận động kinh tế và quá trình điều hành
chính sách vĩ mô ở Việt Nam. Hoạt động chính của VEPR bao gồm phân tích cả định tính và
định lượng các vấn đề của nền kinh tế và tác động của chúng tới các nhóm lợi ích; tổ chức
các hội thảo đối thoại chính sách với mục đích tạo điều kiện cho các nhà hoạch định chính
sách, lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức xã hội cùng gặp gỡ, trao đổi nhằm đề xuất giải pháp
cho các vấn đề chính sách đang nổi lên; đồng thời, tổ chức các khóa đào tạo nâng cao về kinh
tế, tài chính và phân tích chính sách.
Ngoài các hoạt động chính có liên quan tới nghiên cứu, tư vấn và đào tạo, VEPR cũng đặc
biệt quan tâm tới việc phát triển cộng đồng nghiên cứu kinh tế ở Việt Nam, với hàng loạt các
hoạt động có liên quan như tổ chức các Tọa đàm học thuật, Hội nghị, Hội thảo chuyên môn;
tổ chức Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Kinh tế Chính sách hàng năm; xây dựng website
và Bản tin VEPR để công bố sản phẩm của các nhà nghiên cứu. Chương trình Học bổng Sau
đại học của VEPR là một hoạt động tiếp theo trong chuỗi hoạt động nhằm đóng góp vào sự
phát triển cộng đồng nghiên cứu kinh tế nêu trên.

2. Mục tiêu của Học bổng Sau Đại học của VEPR
Học bổng Sau Đại học của VEPR được xây dựng nhằm hỗ trợ các học viên cao học hoặc
nghiên cứu sinh có đam mê nghiên cứu nhưng gặp khó khăn về tài chính trong việc theo đuổi
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việc thực hiện nghiên cứu hoặc công bố sản phẩm khoa học của mình. Học bổng được thực
hiện dưới hình thức hỗ trợ về tư liệu, kinh nghiệm nghiên cứu, tư vấn và hướng dẫn của
chuyên gia, và đặc biệt là hỗ trợ về tài chính.

3. Các tiêu chí lựa chọn cho Học bổng sau Đại học của VEPR
•

Người nhận Học bổng Sau Đại học của VEPR (sau đây gọi là Học bổng) phải đang là
học viên của một Chương trình Thạc sỹ hoặc Nghiên cứu sinh chương trình tiến sỹ
kinh tế tại một trường đại học khối kinh tế trong nước;

•

Không có giới hạn về quốc tịch đối với người nhận học bổng;

•

Người nhận học bổng bắt đầu tiếp nhận và thực hiện các điều khoản nghiên cứu của
Học bổng muộn nhất là tháng 6 kể từ khi được trao học bổng;

•

Thời gian tối đa cho việc hoàn thành nghiên cứu có liên quan tới Học bổng là 18
tháng kể từ ngày được trao học bổng;

•

Khoản tiền học bổng sẽ được chi trả theo từng giai đoạn, nhưng không quá ba lần
trong thời kỳ học bổng;

•

Khoản kinh phí đầu tiên được chi trả khi hoàn thiện các thủ tục trao Học bổng; các
khoản kinh phí tiếp theo được trao theo định kỳ, dựa trên sự chấp nhận kết quả nghiên
cứu từ phía Người Giám sát Chuyên môn của Học bổng, thường là một nhà nghiên
cứu của VEPR;

•

Người nhận học bổng phải có khả năng và cam kết tạo ra ít nhất một sản phẩm nghiên
cứu dưới dạng bài viết có thể công bố được (như tham luận trình bày tại hội thảo khoa
học, bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành, hoặc chương sách chuyên khảo). Tuỳ
theo mức độ đóng góp, người nhận học bổng có thể đứng tên tác giả hoặc đồng tác giả
trong các sản phẩm nghiên cứu đó.

•

Chủ đề nghiên cứu liên quan đến học bổng có thể thay đổi theo hàng năm, và sẽ được
công bố rộng rãi trước mỗi kỳ học bổng.

•

Số lượng và quy mô của Học bổng có thể thay đổi theo từng năm.
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B. Thông tin về lĩnh vực của Học bổng Sau Đại học của VEPR năm 2011
1. Chủ đề của Học bổng 2011
Chủ đề của Học bổng Sau Đại học của VEPR năm 2011 liên quan đến lĩnh vực chảy máu
chất xám.
Vấn đề chảy máu chất xám đã được thảo luận nhiều từ lâu trên nhiều diễn đàn và cơ quan
truyền thông tại Việt Nam. Tuy nhiên, cách quan niệm về chảy máu chất xám rất khác nhau
giữa các học giả, tổ chức nghiên cứu và cơ quan hoạch định chính sách. Hiện nay đã có một
số khảo sát, thống kê liên quan đến hiện tượng chảy máu chất xám, tuy nhiên, chưa có một
nghiên cứu tổng hợp về những cách hiểu và quan niệm khác nhau về hiện tượng, bản chất và
tác động ngắn hạn và lâu dài của hiện tượng chảy máu chất xám ở Việt Nam. Thêm vào đó,
các nghiên cứu thực nghiệm định lượng về lĩnh vực này hiện chưa xuất hiện. Trên lĩnh vực lý
thuyết, thì những nỗ lực mô hình hoá và phát triển lý luận cũng chưa đáng kể. Trên cơ sở
khảo sát tổng quan tình hình nghiên cứu về lĩnh vực chảy máu chất xám trên thế giới và trong
nước hiện nay, VEPR cho rằng việc thực hiện những nghiên cứu căn bản về chảy máu chất
xám là cần thiết trong điều kiện Viêt Nam hiện nay.
Các chủ đề nghiên cứu có thể bao gồm các nghiên cứu lý thuyết về sự phát triển của lý luận
kinh tế học hiện đại trong lĩnh vực chảy máu chất xám, các nghiên cứu thực nghiệm nhằm
thống kê hoặc ước luợng quy mô hiện tuợng chảy máu chất xám trên thế giới và Việt Nam
cùng những ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế. Đồng thời, VEPR khuyến khích hỗ trợ các
nghiên cứu phát triển một số mô hình lý thuyết trong lĩnh vực này nhằm đóng góp vào sự
phát triển chung của dòng lý thuyết hiện đại hiện nay. Ứng dụng của các nghiên cứu này thể
hiện qua khả năng đưa ra những gợi ý chính sách trong điều kiện Việt Nam.
Dựa trên nhu cầu xây dựng mạng lưới nghiên cứu về chảy máu chất xám tại Việt Nam, Trung
tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách quyết định cấp Học bổng sau Đại học 2011 cho các
ứng viên có định hướng và quan tâm nghiên cứu trong lĩnh vực này.

2. Quyền lợi học bổng
2.1. Giá trị học bổng
- Học bổng Sau Đại học 2011 dành cho Nghiên cứu sinh có tổng trị giá 40.000.000 VND.
- Học bổng Sau Đại học 2011 dành cho Học viên Cao học có tổng trị giá 32.000.000 VND.
2.2. Các quyền lợi khác
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Ngoài nhận Học bổng bằng tiền, người nhận Học bổng còn được tham gia với tư cách thành
viên nhóm nghiên cứu của Đề tài “Kinh tế học về chảy máu chất xám: Lý thuyết, mô hình và
một số hàm ý chính sách cho Việt Nam”, dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Đức Thành. Đồng
thời, người nhận học bổng cũng như có cơ hội trở thành thành viên nhóm nghiên cứu của các
dự án khác do VEPR thực hiện trong thời gian nhận học bổng.
Người nhận học bổng, với tư cách là thành viên nhóm nghiên cứu của Đề tài, được phép sử
dụng kết quả của Đề tài cho luận văn Tiến sỹ/ Thạc sỹ của mình.
Người nhận học bổng, tùy theo những đóng góp cụ thể của mình, sẽ được đứng tên cùng trên
các bài đăng tạp chí trong và ngoài nước, cũng như trên sách tham khảo xuất bản có liên quan
tới Đề tài nghiên cứu trong thời gian nhận học bổng.

3. Tiêu chí lựa chọn
Học bổng được trao thông qua quá trình thẩm định và lựa chọn một cách công bằng dựa trên
năng lực và định hướng nghiên cứu của các ứng viên. Sự lựa chọn của Hội đồng thẩm định là
lựa chọn cuối cùng và duy nhất. Các ứng viên không có cơ hội nhận học bổng năm nay được
khuyến khích tiếp tục đăng ký để được nhận học bổng năm sau (lưu ý rằng lĩnh vực ưu tiên
nhận Học bổng Sau Đại học của VEPR thay đổi theo từng năm). Tuy nhiên, theo chính sách
của VEPR, các ứng viên không thành công sẽ được bảo mật hồ sơ đăng ký của mình.
Các tiêu chí cụ thể của Học bổng Sau Đại học VEPR 2011 như sau:
- Đang tham dự chương trình Sau đại học chính quy ở cấp độ thạc sỹ/ tiến sỹ về kinh tế
hoặc các ngành có liên quan (tài chính, ngoại thương, xã hội học, quốc tế học, v.v... ) tại một
đại học trong nước;
- Có khả năng tổng hợp, phân tích cao và có thể làm việc độc lập hoặc làm việc theo
nhóm;
- Kỹ năng truyền đạt, đánh giá và báo cáo tốt, có khả năng làm việc nhóm;
- Kỹ năng sử dụng máy tính tốt, đặc biệt là Word, Excel, PowerPoint. Kỹ năng tiếng
Anh tốt (đặc biệt là đọc tài liệu chuyên môn gốc tiếng Anh và viết báo cáo);
- Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc với cường độ và áp lực thời gian cao;
- Có trình độ về toán cao cấp và kỹ năng về kinh tế lượng là một lợi thế.

4. Trách nhiệm của người nhận học bổng
4.1. Trách nhiệm của người nhận Học bổng
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- Người được nhận học bổng tham gia một phần Đề tài “Kinh tế học về chảy máu chất
xám: Lý thuyết, mô hình và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam”, dưới sự hướng dẫn khoa
học của Chủ trì đề tài (Trưởng nhóm nghiên cứu), TS. Nguyễn Đức Thành.
- Thời gian tham gia thực hiện Đề tài tối đa là 60 ngày làm việc cho mỗi đối tượng nhận
học bổng, kéo dài trong vòng 18 tháng (từ giữa năm 2011 đến cuối năm 2012).
- Trình bày tham luận báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội thảo liên quan đến chủ đề
nghiên cứu.
- Cam kết tham gia hoàn thành ít nhất một sản phẩm nghiên cứu dưới dạng văn bản có
thể xuất bản được, với sự thông qua về chuyên môn của Trưởng nhóm nghiên cứu.
4.2. Cơ chế giám sát và báo cáo
Người nhận học bổng có trách nhiệm thực hiện nghiên cứu theo nội dung và lộ trình đã được
Trưởng nhóm nghiên cứu thông qua. Ban quản lý Học bổng sẽ dựa trên kết quả báo cáo của
Trưởng nhóm nghiên cứu về hiệu quả công việc của người nhận học bổng để quyết định tiếp
tục hay dừng nhận học bổng của các cá nhân.

5. Quy trình đăng ký và nhận học bổng
(i) Các ứng viên quan tâm tới học bổng được yêu cầu nộp hồ sơ qua đường email trước
ngày 31/1/2011. Hồ sơ gồm 01 bản lý lịch tóm tắt về thông tin cá nhân cùng các hoạt
động nghiên cứu (CV), 01 đề xuất về ý tưởng nghiên cứu ngắn (không quá 1 trang A4).
(ii) Địa chỉ email: pham.tuyetmai@vepr.org.vn (Người nhận: Ms. Phạm Tuyết Mai)
(iii) Các ứng viên lọt vào vòng trong sẽ được mời tham gia phỏng vấn ngắn. Thời gian
phỏng vấn dự kiến vào khoảng tháng 2 – tháng 3 năm 2011.
(iv) Các ứng viên được chọn sẽ được xúc tiến các thủ tục để nhận học bổng muộn nhất là
tháng 5 năm 2011 hoặc có thể sớm hơn tuỳ theo kế hoạch nghiên cứu được thống nhất
giữa học viên và Trưởng nhóm nghiên cứu.
(v) Ban tổ chức sẽ thông báo kết quả tới các ứng viên không thành công trong thời gian
sớm nhất có thể.
Lưu ý:
Các ứng viên cần đọc kỹ văn bản này và nộp hồ sơ đầy đủ và đúng hạn. Hồ sơ thiếu hoặc nộp
muộn sẽ làm giảm khả năng nhận được học bổng, cho dù hồ sơ có chất lượng tốt.
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