ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TÊ VÀ QTKD
Biểu mẫu 20
(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo bậc Tiến sĩ của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015 - 2016
1. Ngành: Kinh tế nông nghiệp
STT
I

Nội dung
Điều kiện tuyển sinh

Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp
1.1. Dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ không thuộc đề án 911
1.1.1. Về văn bằng
Người đăng ký dự tuyển cần thỏa mãn một trong các điều kiện:
- Có bằng thạc sĩ ngành đúng/ phù hợp/ ngành gần. Nếu bằng thạc sĩ ngành khác thì phải có bằng
đại học chính quy (CQ) ngành đúng/ phù hợp và có ít nhất 01 bài báo nội dung phù hợp với chuyên
ngành dự tuyển công bố trên tạp chí khoa học (KH)/ tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi
nộp hồ sơ;
- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng/ phù hợp loại giỏi trở lên;
- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng/ phù hợp loại khá và có ít nhất 01 bài báo
nội dung phù hợp với chuyên ngành dự tuyển, được công bố trên tạp chí khoa học/ tuyển tập công trình
khoa học trước khi nộp hồ sơ;
- Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Cục Khảo thí và Kiểm định chất
lượng giáo dục có văn bản công nhận.
(Danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp đại học thuộc ngành đúng, ngành phù hợp,
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ngành gần và ngành khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ,
trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 373/QĐ-ĐHTN ngày 27/02/2015 của Giám đốc
ĐHTN trên các của ĐHTN và Trường).
1.1.2. Về thâm niên công tác
a) Được đăng ký dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp: Có bằng thạc sĩ/ bằng đại học hệ chính quy
loại giỏi;
b) Phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác chuyên môn phù hợp với ngành dự tuyển tính từ
ngày có quyết định TNĐH đến ngày nộp hồ sơ: Người có bằng TNĐH hệ chính quy loại khá.
1.1.3. Có một bài luận
Bài luận tối thiểu khoảng 08 – 10 trang khổ A4, bao gồm những nội dung chính: Đề cương đề tài
hoặc lĩnh vực nghiên cứu; Lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được; Lý do
lựa chọn cơ sở đào tạo Đại học Thái Nguyên; Kế hoạch thực hiện của từng thời kỳ trong thời gian đào
tạo; Kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết và chuẩn bị của mình trong lĩnh vực dự định nghiên cứu; Đề
xuất người hướng dẫn.
(Danh mục hướng nghiên cứu, đề tài nghiên cứu và danh sách các nhà khoa học dự kiến nhận
hướng dẫn NCS xem trên website: http://www.tnu.edu.vn).
1.1.4. Có thư giới thiệu
02 thư giới thiệu của 02 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học/
tiến sĩ cùng chuyên ngành. Nội dung thư nêu nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự
tuyển; Hoặc 01 thư của nhà khoa học và 01 thư của thủ trưởng đơn vị công tác của người đăng ký dự tuyển.
Người viết thư giới thiệu cần có ít nhất 06 tháng công tác/ hoạt động chuyên môn với người được
giới thiệu.
1.1.5. Về trình độ ngoại ngữ
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Người đăng ký dự tuyển phải có một trong các loại văn bằng, hoặc chứng chỉ ngoại ngữ còn trong
thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển, được cấp bởi Đại học Thái Nguyên/ trung tâm khảo thí quốc tế
có thẩm quyền/ trường đại học có đào tạo ngoại ngữ tương ứng ở trình độ đại học.
Cụ thể:
a) Có một trong các loại chứng chỉ với điểm tối thiểu cần đạt được như sau:
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TRKI 1

b) Có bằng đại học/ bằng thạc sĩ đào tạo ở nước ngoài (được Cục khảo thí và KĐCLGD công nhận);
c) Có bằng đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài.
5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển và thời gian nhận hồ sơ
Người có nguyện vọng đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ liên hệ với Phòng Đào tạo (Bộ
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phận Sau đại học) - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh để nhận mẫu Hồ sơ đăng ký dự
tuyển; Kê khai, xác nhận, hoàn chỉnh hồ sơ; Nộp 02 bộ cho Phòng Đào tạo (Bộ phận Sau đại học) Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đúng thời gian quy định. Trong và sau ngày xét tuyển,
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên không nhận bổ sung, thay
đổi và bất kỳ nội dung nào của Hồ sơ đăng ký dự tuyển.
Nhận hồ sơ đợt 1 từ ngày 15/12 đến hết ngày 01/03 hàng năm.
Nhận hồ sơ đợt 2 từ ngày 09/5 đến hết ngày 29/7 hàng năm.
Lệ phí đăng ký và lệ phí thi theo quy định của nhà nước.
Thông tin tuyển sinh có trên các website: http://www.tnu.edu.vn và http://sdh.tnu.edu.vn hoặc
http://www.tueba.edu.vn.

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở

Đủ điều kiện đào tạo theo đề án mở ngành đã được duyệt

giáo dục cam kết phục vụ người

- Phòng học (Đã trang bị đầy đủ máy chiếu)

học (như phòng học, trang thiết bị,

- Phòng máy tính thực hành với gần 100 đầu máy nối mạng với TTHL ĐHTN

thư viện …)

- Thư viện có đầy đủ đầu sách và tài liệu nghiên cứu tham khảo
- Được sử dụng các cơ sở vật chất khác của trường phuc vụ cho học tập, nghiên cứu

III

Đội ngũ giảng viên

Đủ điều kiện đào tạo theo đề án mở ngành đã được duyệt
- Cán bộ cơ hữu có 34 Tiến sĩ (Trong đó có 08 PGS)
- Cán bộ thỉnh giảng có 79 GS, PGS, TS

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh

Quyền của nghiên cứu sinh:

hoạt cho người học

- Được cơ sở đào tạo cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về học tập của mình;
- Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, các trang thiết bị và cơ sở vật chất của ĐHTN;
- Được tham gia hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong cơ sở đào tạo;
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- Hội thảo, seminar, thực tập, thực tế….
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

V

Yêu cầu về thái độ học tập của

Nhiệm vụ của nghiên cứu sinh:

người học

- Thực hiện kế hoạch học tập, chương trình học tập và nghiên cứu khoa học trong thời gian quy định của
đơn vị đào tạo;
- Trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học;
- Đóng kinh phí đào tạo và học phí theo quy định;
- Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của cơ sở đào tạo, không dùng bất cứ áp lực nào đối với
giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên để có kết quả học tập, nghiên cứu khoa học theo ý muốn chủ quan;
- Chấp hành pháp luật của Nhà nước, nội quy của cơ sở đào tạo;
- Giữ gìn và bảo vệ tài sản của cơ sở đào tạo;
- Phẩm chất đạo đức tốt, sống và làm việc theo pháp luật, có trách nhiệm công dân.
- Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân.
- Tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
- Tinh thần học tập để nâng cao trình độ.
- Hợp tác và giúp đỡ các thành viên khác trong tập thể.
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Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình

1. Mục tiêu:

độ ngoại ngữ đã đạt được

Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. Nghiên cứu sinh
sau khi tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp có khả năng làm việc tốt và thích ứng với
môi trường năng động trong nền kinh tế thị trường; có đủ kiến thức chuyên sâu về kinh tế học nói chung
và kinh tế nông nghiệp nói riêng; có bản lĩnh chính trị vững vàng; có sức khoẻ và phẩm chất đạo đức tốt;
có thể làm việc tại các tổ chức, cơ quan quản lý kinh tế từ trung ương đến địa phương, các viện nghiên
cứu, các trường đại học và cao đẳng, các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế liên quan đến lĩnh vực kinh
tế, nông nghiệp và nông thôn,…
2. Kỹ năng:
Các kỹ năng bổ trợ cho hoạt động nghề nghiệp, nâng cao vốn sống, khả năng hòa nhập, phát huy tối đa
năng lực cá nhân
- Kỹ năng tự học, nghiên cứu khoa học độc lập, thu thập thông tin về kinh tế, nông nghiệp và nông thôn,
cập nhật kiến thức mới thuộc chuyên ngành.
- Kỹ năng đàm phán, thuyết trình, viết báo cáo, trình bày và bảo vệ kết quả nghiên cứu.
- Kỹ năng tham gia phân tích và hoạch định chính sách cho các cơ quan quản lý Nhà nước.
- Kỹ năng làm việc độc lập, theo nhóm và kỹ năng tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động tại đơn vị
công tác.
3. Trình độ ngoại ngữ:
Theo quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
- Trình độ tiếng Anh theo chuẩn B2 Châu Âu.
- Sử dụng ngoại ngữ trong công việc và nghiên cứu khoa học.

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở

- Có khả năng giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hay các cơ sở giáo
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dục đào tạo có chuyên ngành kinh tế, hoặc công tác tại các Viện nghiện cứu về Kinh tế, các cơ quan quản
lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương trong cả nước và đặc biệt là ở các tỉnh khu vực trung du,
miền núi phía Bắc.
- Lãnh đạo, cán bộ quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế tại các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế
- xã hội, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan..., cụ thể:
+ Các cơ quan quản lý từ trung ương đến địa phương trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
+ Các tổ chức phi lợi nhuận, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các ban quản lý dự án đầu
tư, các dự án phát triển kinh tế-xã hội...
- Tạo lập doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân.
- Cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học và viện nghiên cứu liên quan.
- Chuyên gia làm việc tại các tổ chức quốc tế….

Ngành: Quản lý kinh tế
STT
I
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Điều kiện tuyển sinh

Tiến sĩ Quản lý Kinh tế
1.1. Dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ không thuộc đề án 911
1.1.1. Về văn bằng
Người đăng ký dự tuyển cần thỏa mãn một trong các điều kiện:
- Có bằng thạc sĩ ngành đúng/ phù hợp/ ngành gần. Nếu bằng thạc sĩ ngành khác thì phải có bằng
đại học chính quy (CQ) ngành đúng/ phù hợp và có ít nhất 01 bài báo nội dung phù hợp với chuyên
ngành dự tuyển công bố trên tạp chí khoa học (KH)/ tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi
nộp hồ sơ;
- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng/ phù hợp loại giỏi trở lên;
- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng/ phù hợp loại khá và có ít nhất 01 bài báo
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nội dung phù hợp với chuyên ngành dự tuyển, được công bố trên tạp chí khoa học/ tuyển tập công trình
khoa học trước khi nộp hồ sơ;
- Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Cục Khảo thí và Kiểm định chất
lượng giáo dục có văn bản công nhận.
(Danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp đại học thuộc ngành đ úng, ngành phù hợp,
ngành gần và ngành khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ,
trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 373/QĐ-ĐHTN ngày 27/02/2015 của Giám đốc
ĐHTN trên các của ĐHTN và Trường).
1.1.2. Về thâm niên công tác
a) Được đăng ký dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp: Có bằng thạc sĩ/ bằng đại học hệ chính quy loại giỏi;
b) Phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác chuyên môn phù hợp với ngành dự tuyển tính từ
ngày có quyết định TNĐH đến ngày nộp hồ sơ: Người có bằng TNĐH hệ chính quy loại khá.
1.1.3. Có một bài luận
Bài luận tối thiểu khoảng 08 – 10 trang khổ A4, bao gồm những nội dung chính: Đề cương đề tài
hoặc lĩnh vực nghiên cứu; Lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được; Lý do
lựa chọn cơ sở đào tạo Đại học Thái Nguyên; Kế hoạch thực hiện của từng thời kỳ trong thời gian đào
tạo; Kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết và chuẩn bị của mình trong lĩnh vực dự định nghiên cứu; Đề
xuất người hướng dẫn.
(Danh mục hướng nghiên cứu, đề tài nghiên cứu và danh sách các nhà khoa học dự kiến nhận
hướng dẫn NCS xem trên website: http://www.tnu.edu.vn).
1.1.4. Có thư giới thiệu
02 thư giới thiệu của 02 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học/
tiến sĩ cùng chuyên ngành. Nội dung thư nêu nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự
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tuyển; Hoặc 01 thư của nhà khoa học và 01 thư của thủ trưởng đơn vị công tác của người đăng ký dự tuyển.
Người viết thư giới thiệu cần có ít nhất 06 tháng công tác/ hoạt động chuyên môn với người được giới thiệu.
1.1.5. Về trình độ ngoại ngữ
Người đăng ký dự tuyển phải có một trong các loại văn bằng, hoặc chứng chỉ ngoại ngữ còn trong
thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển, được cấp bởi Đại học Thái Nguyên/ trung tâm khảo thí quốc tế
có thẩm quyền/ trường đại học có đào tạo ngoại ngữ tương ứng ở trình độ đại học.
Cụ thể:
a) Có một trong các loại chứng chỉ với điểm tối thiểu cần đạt được như sau:
Khung năng

IELTS

TOEFL TOEIC

lực ngoại ngữ

Cambridge

BEC

BULATS CEFR

Exam

VN
Cấp độ 3

4.5

450

450

PET

Preliminary

40

B1

ITP
133
CBT
45 iBT
Khung năng

Tiếng Nga

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Tiếng Trung

Tiếng Nhật

TRKI 1

DELF B1

B1

HSK cấp độ 3

JLPT N4

TCF niveau 3

ZD

lực ngoại ngữ
VN
Cấp độ 3

b) Có bằng đại học/ bằng thạc sĩ đào tạo ở nước ngoài (được Cục khảo thí và KĐCLGD công nhận);
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c) Có bằng đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài.
5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển và thời gian nhận hồ sơ
Người có nguyện vọng đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ liên hệ với Phòng Đào tạo (Bộ
phận Sau đại học) - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh để nhận mẫu Hồ sơ đăng ký dự
tuyển; Kê khai, xác nhận, hoàn chỉnh hồ sơ; Nộp 02 bộ cho Phòng Đào tạo (Bộ phận Sau đại học) Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đúng thời gian quy định. Trong và sau ngày xét tuyển,
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên không nhận bổ sung, thay
đổi và bất kỳ nội dung nào của Hồ sơ đăng ký dự tuyển.
Nhận hồ sơ đợt 1 từ ngày 15/12 đến hết ngày 01/03 hàng năm.
Nhận hồ sơ đợt 2 từ ngày 09/5 đến hết ngày 29/7 hàng năm.
Lệ phí đăng ký và lệ phí thi theo quy định của nhà nước.
Thông tin tuyển sinh có trên các website: http://www.tnu.edu.vn và http://sdh.tnu.edu.vn
hoặc http://www.tueba.edu.vn

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở

Đủ điều kiện đào tạo theo đề án mở ngành đã được duyệt

giáo dục cam kết phục vụ người

- Phòng học (Đã trang bị đầy đủ máy chiếu)

học (như phòng học, trang thiết bị,

- Phòng máy tính thực hành với gần 100 đầu máy nối mạng với TTHL ĐHTN

thư viện …)

- Thư viện có đầy đủ đầu sách và tài liệu nghiên cứu tham khảo
- Được sử dụng các cơ sở vật chất khác của trường phuc vụ cho học tập, nghiên cứu

III

Đội ngũ giảng viên

Đủ điều kiện đào tạo theo đề án mở ngành đã được duyệt
- Cán bộ cơ hữu có 34 Tiến sĩ (Trong đó có 08 PGS)
- Cán bộ thỉnh giảng có 79 GS, PGS, TS
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Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh

Quyền của nghiên cứu sinh:

hoạt cho người học

- Được cơ sở đào tạo cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về học tập của mình;
- Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, các trang thiết bị và cơ sở vật chất của ĐHTN;
- Được tham gia hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong cơ sở đào tạo;
- Hội thảo, seminar, thực tập, thực tế….
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

V

Yêu cầu về thái độ học tập của

Nhiệm vụ của nghiên cứu sinh:

người học

- Thực hiện kế hoạch học tập, chương trình học tập và nghiên cứu khoa học trong thời gian quy định của
đơn vị đào tạo;
- Trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học;
- Đóng kinh phí đào tạo và học phí theo quy định;
- Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của cơ sở đào tạo, không dùng bất cứ áp lực nào đối với
giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên để có kết quả học tập, nghiên cứu khoa học theo ý muốn chủ quan;
- Chấp hành pháp luật của Nhà nước, nội quy của cơ sở đào tạo;
- Giữ gìn và bảo vệ tài sản của cơ sở đào tạo;
- Phẩm chất đạo đức tốt, sống và làm việc theo pháp luật, có trách nhiệm công dân.
- Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân
- Tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
- Tinh thần học tập để nâng cao trình độ.
- Hợp tác và giúp đỡ các thành viên khác trong tập thể.

VI

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình

1. Mục tiêu:

độ ngoại ngữ đã đạt được

Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực quản lý kinh tế. Nghiên cứu sinh sau khi
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tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế có khả năng làm việc tốt và thích ứng với môi trường
năng động trong nền kinh tế thị trường; có đủ kiến thức chuyên sâu về kinh tế học nói chung và quản lý
kinh tế nói riêng; có bản lĩnh chính trị vững vàng; có sức khoẻ và phẩm chất đạo đức tốt; có thể làm việc
tại các tổ chức, cơ quan quản lý kinh tế từ trung ương đến địa phương, các viện nghiên cứu, các trường
đại học và cao đẳng, các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh tế…
2. Kỹ năng:
Các kỹ năng bổ trợ cho hoạt động nghề nghiệp, nâng cao vốn sống, khả năng hòa nhập, phát huy tối đa
năng lực cá nhân
- Kỹ năng tự học, nghiên cứu khoa học độc lập, thu thập thông tin về kinh tế, nông nghiệp và nông thôn,
cập nhật kiến thức mới thuộc chuyên ngành.
- Kỹ năng đàm phán, thuyết trình, viết báo cáo, trình bày và bảo vệ kết quả nghiên cứu.
- Kỹ năng tham gia phân tích và hoạch định chính sách cho các cơ quan quản lý Nhà nước.
- Kỹ năng làm việc độc lập, theo nhóm và kỹ năng tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động tại đơn vị
công tác.
3. Trình độ ngoại ngữ:
Theo quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
- Trình độ tiếng Anh theo chuẩn B2 Châu Âu.
- Sử dụng ngoại ngữ trong công việc và nghiên cứu khoa học.

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở

- Có khả năng giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hay các cơ sở giáo

các trình độ

dục đào tạo có chuyên ngành kinh tế, hoặc công tác tại các Viện nghiện cứu về Kinh tế, các cơ quan quản
lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương trong cả nước và đặc biệt là ở các tỉnh khu vực trung du,
miền núi phía Bắc.
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- Lãnh đạo, cán bộ quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế tại các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế
- xã hội, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan..., cụ thể:
+ Các cơ quan quản lý từ trung ương đến địa phương trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
+ Các tổ chức phi lợi nhuận, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các ban quản lý dự án đầu
tư, các dự án phát triển kinh tế-xã hội...
- Tạo lập doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân.
- Cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học và viện nghiên cứu liên quan.
- Chuyên gia làm việc tại các tổ chức quốc tế….

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 6 năm 2016.
Người lập

Thủ trưởng đơn vị

Tạ Tuấn Linh

GS.TS. Đặng Văn Minh

