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Giám đốc học viện

Được thành lập năm 2008, trong một khoảng thời gian ngắn, Học viện Chính sách và Phát triển
(ADP) đã nhanh chóng trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng Học viện trở thành một trong những trường hàng
đầu về đào tạo và bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao trong các ngành kinh tế, kế hoạch, đầu tư,
tài chính và quản trị kinh doanh, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động Việt Nam; nâng cao khả
năng nghiên cứu để trở thành một trung tâm nghiên cứu có uy tín trong khu vực và trên thế giới.
Học viện Chính sách và Phát triển cam kết rõ ràng chuẩn đầu ra cho các sản phẩm của mình. Các
chương trình đào tạo tại Học viện được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có
tham khảo của các trường đại học hàng đầu trên thế giới. Quan điểm đào tạo của Học viện là lấy
người học làm trung tâm, đào tạo lý thuyết gắn với thực tiễn. Chúng tôi luôn nhấn mạnh đến việc
nâng cao kinh nghiệm thưc tiễn của giảng viên và sinh viên qua các buổi tọa đàm với chuyên gia
trong nước và quốc tế; qua những đợt kiến tập, thực tập tại cơ sở. Ngoài ra, sinh viên và học viên
của Học viện cũng có nhiều cơ hội tham gia vào các hoạt động xã hội và thực tiễn nhằm nâng cao
khả năng sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và năng lực bản thân. Bằng cách này, sinh viên và học
viên của Học viện được trang bị nền tảng kiến thức vững chắc và những kỹ năng mềm cần thiết,
dễ dàng thích ứng với công việc sau khi tốt nghiệp. Dựa trên chất lượng sinh viên tốt nghiệp và
việc cam kết thực hiện các chuẩn mực quốc tế, chúng tôi tự tin vươn tới là một trong các trường
hàng đầu trong nước và khu vực.
Là một cơ sở đào tạo mới được thành lập, với đội ngũ giảng viên được đào tạo từ những trường
đại học hàng đầu thế giới cùng với những chuyên gia nhiều kinh nghiệm đến từ các cơ quan nhà
nước, các tổ chức và doanh nghiệp, Học viện đã cho thấy khả năng chuyên nghiệp về giảng dạy và
nghiên cứu ứng dụng. Sinh viên tốt nghiệp Học viện Chính sách và Phát triển được các cơ quan sử
dụng nhân lực đánh giá cao về kiến thức chuyên môn, sự tự tin, năng động và sáng tạo. Các
nghiên cứu của Học viện trong những năm gần đây đã được Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư
đánh giá cao cả về lý thuyết lẫn ứng dụng thực tiễn, góp phần khẳng định vị thế của Học viện cả
ở trong nước và quốc tế.
Là nơi chắp cánh những ước mơ, ươm mầm những tài năng sáng tạo, Học viện Chính sách và Phát
triển hân hạnh chào đón các bạn!
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HỌC VIỆN
Học viện Chính sách và Phát triển được thành lập theo Quyết
định số 10/QĐ – TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính
phủ, là trường Đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc
dân. Về tổ chức, Học viện trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư – cơ
quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về
kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê, bao gồm: tham mưu
tổng hợp về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của
cả nước; quy hoạch phát triển, cơ chế, chính sách quản lý kinh tế
chung và một số lĩnh vực cụ thể; đầu tư trong nước, đầu tư của
nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài;
khu kinh tế (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu,
khu công nghệ cao và các loại hình khu kinh tế khác); quản lý
nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và viện trợ phi chính phủ
nước ngoài; đấu thầu; thành lập, phát triển doanh nghiệp và
khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; thống kê; quản lý nhà nước
các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản
lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

BIỂU TRƯNG VÀ KHẨU HIỆU
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Là cơ sở đào tạo sau đại học trong lĩnh vực chính sách phát triển,
kinh tế và quản lý, Học viện định hướng trở thành trường đại học
có uy tín trong hệ thống giáo dục quốc dân về đào tạo, nghiên
cứu khoa học, tư vấn và phản biện chính sách vĩ mô. Đến nay Học
viện đang có hơn 2.000 sinh viên bậc đại học với 8 chuyên ngành:
Kế hoạch phát triển, Quy hoạch phát triển, Kinh tế đối ngoại,
Chính sách công, Tài chính, Quản trị Ngân hàng, Quản trị doanh
nghiệp, Quản lý đấu thầu. Đây là những chuyên ngành phù hợp
với các lĩnh vực hoạt động của ngành kế hoạch và đầu tư và nhu
cầu của xã hội.
Năm học 2014 - 2015, Học viện bắt đầu triển khai đào tạo Cao học
ngành Chính sách công, Ngân hàng - Tài chính, Kinh tế Quốc tế;
năm học 2016 - 2017 dự kiến tuyển sinh Cao học sẽ được bổ sung
thêm các ngành sau: Quản trị kinh doanh, Quản lý đấu thầu; tiến
tới đào tạo Tiến sĩ vào năm 2017.
Đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu của Học viện bao gồm các Phó giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ được đào tạo
tại các trường đại học uy tín ở Việt Nam và nước ngoài. Để nâng cao tính thực tiễn trong đào tạo, Học
viện đã mời các chuyên gia từ các Cơ quan quản lý Nhà nước, Viện nghiên cứu, các doanh nghiệp,
giảng viên từ các Trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước tham gia giảng dạy. Bên cạnh đó, cơ
sở vật chất phục vụ cho học tập, giảng dạy và nghiên cứu được trang bị đầy đủ và hiện đại.
Trong xu thế hội nhập quốc tế, Học viện đang triển khai nhiều chương trình hợp tác với các tổ chức
quốc tế như: Đại học Purdure, American University, Đại học Portland, Georgia state University, Đại học
tổng hợp bang California ( Hoa Kỳ ), Đại học Middlesex, Đại học Loughborough, Học viện ngoại giao
London ( Vương Quốc Anh); Đại học Quốc tế Nhật Bản – IUJ, Viện Nghiên cứu chính sách công GRIPS
(Nhật Bản); Đại học Nantes, Đại học Rennes 1, Đại học Rouen, Đại học Paris 1 Pantheon - Sorbonne,
Trường hành chính công quốc gia - ENA (Pháp); Đại học Southern Cross (Úc); Đại học tổng hợp Rome
2 (Ý), Học viện Anh ngữ EV (Philippines); Đại học Lausanse (Thụy Sỹ); Đại học MESSI (Nga), Đại học UTA
(Phần Lan); Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc); Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Singapore)...
các tổ chức quốc tế như: KOICA, USAID, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam ...
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Tòa nhà làm việc Bộ kế hoạch và đầu tư, Ngõ 8B, đường Tôn Thất
Thuyết, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Cơ sở vật chất

Hiện tại Học viện đang sử dụng một phần cơ sở vật chất của tòa
nhà liên cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư với trang thiết bị giảng
dạy, học tập nghiên cứu hiện đại.
Học viện đã được Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng ý chủ
trương xây dựng cơ sở đào tạo theo chuẩn quốc gia tại Khu đô thị
Nam An Khánh với quy mô diện tích 5 ha.

Cán bộ và giảng viên

Học viện hiện có 126 cán bộ, bao gồm: 75 giảng viên và 51 cán bộ,
trong đó có 3 PGS, 20 Tiến sĩ.

Các tổ chức chính trị - xã hội
Đảng bộ;
Công đoàn;
Đoàn thanh niên;
Chi hội Cựu chiến binh.

Ban Giám đốc
Các Khoa/Bộ môn

Khoa Kinh tế quốc tế;
Khoa Chính sách công;
Khoa Tài chính - Tiền tệ;
Khoa Kế hoạch phát triển;
Khoa Đầu tư;
Khoa Quản trị doanh nghiệp;
Khoa Quản lý đấu thầu;
Khoa Chính trị học và triết học;
Khoa Ngoại ngữ;
Khoa Toán;
Khoa Đào tạo Quốc tế ;
Bộ môn Luật Kinh tế;
Bộ môn Giáo dục thể chất và quốc phòng.

CácPhòng/Ban chức năng
Phòng Quản lý đào tạo;
Phòng Khoa học - Hợp tác;
Phòng Tổ chức - Hành chính;
Phòng Kế hoạch - Tài chính;
Trung tâm Tư vấn và Đào tạo;
Trung tâm Thanh tra khảo thí;
Thư viện;
Y tế.

Các tổ chức của sinh viên
Hiệp hội sinh viên;
Câu lạc bộ Tiếng Anh;
Câu lạc bộ Truyền thông;
Câu lạc bộ Kỹ năng mềm;
Câu lạc bộ Thể thao.
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Đến năm 2030, Học viện trở thành trường đại học theo định hướng nghiên cứu với các chuẩn
quốc gia về chất lượng, nằm trong nhóm các trường đại học có uy tín ở Việt Nam và khu vực
Đông Nam Á.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đến thăm và làm việc tại Học viện

- Trở thành trường đại học theo hướng nghiên cứu, đào tạo chất lượng cao, tập trung chủ yếu
đào tạo sau đại học;
- Trở thành trung tâm nghiên cứu và phản biện chính sách có uy tín;
- Trở thành trung tâm đào tạo và bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao năng lực
quản lý, điều hành cho cán bộ thuộc ngành kế hoạch và đầu tư.
Chuyên gia do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) cử sang làm việc tại Học viện.
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CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

- Chương trình sau đại học
- Chương trình đại học

- Phát triển chính sách
- Kinh tế vĩ mô
- Quản lý chính sách, đầu tư tài chính
và tiền tệ

- Quản lý, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư
- Phát triển nguồn nhân lực
- Quản lý tài chính
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Hiện tại Học viện đang đào tạo hơn 2.000 sinh viên bậc đại học với 8 chuyên ngành: Kế hoạch
phát triển, Đầu tư, Kinh tế đối ngoại, Chính sách công, Tài chính, Quản trị Ngân hàng, Quản trị
doanh nghiệp, Quản lý đấu thầu, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu
vực công, các tổ chức trong và ngoài nước.
Từ năm học 2014-2015, Học viện mở 2 lớp đào tạo chất lượng cao trực thuộc Khoa Đào tạo Quốc
tế với các chuyên ngành Kinh tế đối ngoại và Tài chính - Ngân hàng, với một số môn học được
giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Kể từ năm 2020 trở đi, Học viện sẽ chỉ đào tạo chương trình
chất lượng cao.
Chất lượng đào tạo và tuyển sinh từng bước được cải thiện, Học viện thuộc nhóm các trường lấy
điểm đầu vào cao nhất. Tỷ lệ sinh viên khá, giỏi đạt hàng năm trên 70%, tương đương với các
trường tốp đầu của khối kinh tế. Chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên chương trình
khung của các trường đại học uy tín trên thế giới và có điều chỉnh để phù hợp với điều kiện Việt
Nam. Học viện đã thực hiện công bố chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học theo chuẩn quốc tế phù
hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chuẩn bị các điều kiện để kiểm định theo chuẩn
của Hiệp hội các trường đại học khu vực Đông Nam Á.
Năm 2016, Học viện tuyển sinh 550 chỉ tiêu đại học hệ chính quy vào 05 ngành (Kinh tế, Kinh tế
quốc tế, Tài chính - Ngân hàng, Quản lý nhà nước và Quản trị kinh doanh) với 08 chuyên ngành
đào tạo, bao gồm: Kinh tế đối ngoại, Tài chính, Quản trị Ngân hàng, Quản trị doanh nghiệp, Kế
hoạch phát triển, Đầu tư và phát triển, Quản lý đầu thầu và Quản lý công. Học viện sử dụng kết
quả kỳ thi THPT Quốc gia tại các cụm thi do các trường Đại học chủ trì để xét tuyển; Thí sinh đăng
ký môn xét tuyển theo 1 trong các tổ hợp xét tuyển tại đây http://apd.edu.vn/. Học viện xét
tuyển đối với từng ngành theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
Đào tạo cử nhân chuyên ngành Kinh tế đối ngoại có tư duy kinh tế, quản lý; có bản lĩnh nghề
nghiệp cao; có khả năng nắm bắt và vận dụng được các yêu cầu của quy luật kinh tế thị trường,
của hoạt động kinh doanh quốc tế. Thành thạo tiếng Anh và có kỹ năng nghiệp vụ thực hành tốt.
Về kiến thức: Đào tạo cử nhân Kinh tế đối ngoại am hiểu các kiến thức cơ bản, hiện đại về quản
trị kinh doanh và quản trị kinh doanh quốc tế, đặc biệt là các kiến thức nghiệp vụ về xuất nhập
khẩu, đầu tư nước ngoài, dịch vụ quốc tế. Nếu như các môn cơ bản và cơ sở góp phần hình thành
một tư duy kinh tế tổng thể và tạo ra tầm nhìn nhận thức khái quát về quản trị kinh doanh nói
chung thì các môn học chuyên ngành sẽ trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu về
quản trị kinh doanh quốc tế, từ việc xây dựng chiến lược kinh doanh, nghiên cứu thị trường nước
ngoài, hiểu biết về luật pháp và thông lệ quốc tế cho đến việc đàm phán ký kết hợp đồng, thực
hiện kỹ năng nghiệp vụ kinh doanh quốc tế.
Về kỹ năng: Đào tạo cử nhân Kinh tế đối ngoại thông thạo tiếng Anh trên các lĩnh vực chuyên
môn về kinh doanh quốc tế. Kỹ năng thuần thục về xuất nhập khẩu, bán hàng nhập khẩu, xúc
tiến xuất khẩu, quản trị trong các doanh nghiệp nước ngoài, văn phòng đại diện.Có khả năng
làm việc độc lập, tự chịu trách nhiệm, dám nghĩ và dám làm những vấn đề chuyên môn.
Vị trí làm việc: Làm cán bộ phòng xuất nhập khẩu, phòng đối ngoại, cán bộ kinh doanh, bán
hàng, marketing, tài chính và nhân sự cho các công ty đa và xuyên quốc gia, các công ty có vốn
FDI; Làm việc cho các văn phòng phi chính phủ quốc tế, đại sứ quán hay các cán bộ ngoại
thương, quan hệ quốc tế của các bộ, ban ngành trong nước như Bộ ngoại giao, công thương, Bộ
KH và ĐT…

Trang 11

KHOA TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ
CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH
Cử nhân Tài chính – Ngân hàng chuyên ngành Tài chính được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về
Kinh tế, Tài chính và Ngân hàng, có kiến thức sâu về hoạt động tài chính trong khu vực công (khu vực
nhà nước) và hoạt động tài chính trong khu vực doanh nghiệp. Cử nhân ngành Tài chính – Ngân
hàng, chuyên ngành Tài chính có khả năng làm việc tại:
- Các cơ quan quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, tài chính, thuế, kho bạc, ngân hàng nhà nước;
ủy ban chứng khoán nhà nước; các quỹ đầu tư của nhà nước; các ban quản lý khu kinh tế, khu công
nghiệp, ban quản lý vốn đầu tư xây dựng của các ngành và các tỉnh, thành phố, địa phương;
- Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp về kinh tế, quản trị kinh doanh.
- Các viện nghiên cứu kinh tế tổng hợp và liên quan đến tài chính, tiền tệ, quản lý đầu tư; thuế, phân
tích định lượng và thẩm định các dự án đầu tư; phân tích tài chính doanh nghiệp, định giá tài sản...
- Các tổ chức tài chính, các công ty và tập đoàn kinh tế nhà nước và cổ phần của Nhà nước; các
chuyên gia tài chính độc lập, kế toán cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;
CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG
Cử nhân Tài chính-Ngân hàng, chuyên ngành Quản trị Ngân hàng được trang bị hệ thống kiến thức
cơ bản về Kinh tế, Tài chính và Ngân hàng; có kiến thức chuyên sâu về Quản lý nhà nước đối với hoạt
động ngân hàng, Quản trị hoạt động của các Ngân hàng thương mại, nghiệp vụ kinh doanh tại các
ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính phát triển và các tổ chức tài chính khác. Cử nhân ngành
Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Quản trị ngân hàng có khả năng làm việc tại:
- Các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng phát triển, Ngân hàng chính sách xã hội, các tổ chức tín
dụng khác;
- Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp về kinh tế, Tài chính – Ngân hàng.
- Các công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư; công ty bảo hiểm;
- Các viện nghiên cứu kinh tế tổng hợp và liên quan đến tài chính, tiền tệ, ngân hàng; thẩm định các
dự án đầu tư; phân tích tài chính doanh nghiệp, định giá tài sản...
- Các tổ chức tài chính, ngân hàng, các công ty và tập đoàn kinh tế nhà nước và cổ phần của Nhà
nước; các chuyên gia tài chính, ngân hàng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;

Đoàn sinh viên, giảng viên Đại học Dartmouth (Hoa Kỳ)
tham gia chương trinh trao đổi học thuật tại APD

Trang 12

KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
Chương trình đào tạo của Khoa được
thiết kế riêng với sự tham khảo từ các
chương trình đào tạo của các trường
đại học hàng đầu thế giới.
Hiện tại, Khoa đang đào tạo 02 chuyên
ngành chất lượng cao là Tài chính –
Ngân hàng và Kinh tế Đối ngoại. Đội
ngũ giảng viên của Khoa là những
giảng viên đã được đào tạo tiến sĩ, thạc
sĩ tại các trường nổi tiếng thế giới
thuộc các nền giáo dục phát triển như
Hoa Kỳ, Anh, Úc, Pháp, Hà Lan…

Giảng viên Khoa Đào tạo Quốc tế

Điểm ưu việt của chương trình.
Phần lớn các môn học chuyên ngành được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh và sử dụng
các giáo trình tài liệu nhập khẩu từ các nhà xuất bản uy tín trên thế giới.
Có nhiều cơ hội tham quan thực tế, thực hành, thực tập tại các cơ quan quản lý nhà nước, các
doanh nghiệp …
Được học tập và thảo luận cùng các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế.
Được hỗ trợ địa điểm thực tập trong quá trình làm khóa luận.
Có cơ hội tham gia học tiếng Anh tại nước ngoài với chi phí ưu đãi thông qua sự hỗ trợ của
Học viện.
Có cơ hội tham gia các khóa học liên kết tại nước ngoài và nhận bằng của các trường đối tác.
Có thể học tại các trường đối tác của Học viện tại nước ngoài để lấy các tín chỉ thay thế.
Môi trường năng động, cơ chế hỗ trợ sinh viên một cửa.
Sinh viên được trang bị đầy đủ các Kỹ năng mềm bao gồm: Kỹ năng thuyết trình, làm việc
nhóm, kỹ năng văn phòng, kỹ năng phỏng vấn ….
Có cơ hội để nhận học bổng học Thạc sĩ và Tiến sĩ tại nước ngoài.

Các chuyên gia của tổ chức REI (Hoa Kỳ)
giảng dạy cho sinh viên Khoa Đào tạo Quốc tế
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KHOA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Chương trình đào tạo của chuyên ngành Kế hoạch Phát triển được xây dựng trên sự tham vấn ý
kiến các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực kinh tế và đầu tư kết hợp với việc đối chiếu với các
chương trình đào tạo cùng lĩnh vực cập nhật nhất của các trường đào tạo nổi tiếng ở nước ngoài
về phát triển kinh tế và đầu tư nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng phủ rộng và chuyên sâu cho
sinh viên, giúp sinh viên có khả năng thích ứng tốt nhất với môi trường làm việc quốc tế sau khi
tốt nghiệp với trình độ tiếng Anh cao theo chuẩn quốc tế.
Hoàn thành chương trình đào tạo Cử nhân Kinh tế ngành Kế hoạch Phát triển giúp sinh viên nắm
vững những kiến thức cơ bản về nguyên lý kinh tế, tăng trưởng và phát triển kinh tế, dự án đầu
tư, hoạch định, đánh giá và quản lý dự án đầu tư; những tương tác giữa hoạt động kinh tế ở
phạm vi cả nước, ngành và doanh nghiệp với môi trường và tính bền vững của phát triển trong
bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của thực tiễn nền kinh tế Việt Nam.
Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:
- Các quỹ đầu tư, các tổ chức tư vấn đầu tư, phát triển; các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần
kinh tế;
- Các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế-xã hội từ Trung ương đến địa phương;
- Các tổ chức quốc tế; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; các cơ quan
nghiên cứu và hoạch định chính sách kinh tế-xã hội;
- Học tiếp bậc học sau đại học để trở thành các nhà nghiên cứu kinh tế-xã hội, các nhà hoạch
định chính sách về kinh tế-xã hội.
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KHOA ĐẦU TƯ
Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Đầu tư
được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về
Kinh tế, Đầu tư; có kiến thức chuyên sâu về
Đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, quản lý
hoạt động đầu tư, có khả năng phân tích
và giải quyết các vấn đề kinh tế và quản lý
đầu tư.
Cử nhân ngành Kinh tế, chuyên ngành Đầu
tư có khả năng làm việc tại:
- Các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung
ương đến địa phương; các cơ quan
thuộc ngành Kế hoạch và Đầu tư của Việt
Nam; Vụ Đầu tư của các Bộ, Ban Quản lý
các dự án

Sinh viên chương trình MBA, Trường kinh doanh Tuck,
Hoa Kỳ trao đổi về môi trường đầu tư tại Việt Nam
cùng các giảng viên, sinh viên của APD

- Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp về kinh tế, đầu tư.
- Các viện nghiên cứu kinh tế tổng hợp và liên quan đến tài chính, quản lý đầu tư; phân tích định
lượng và thẩm định các dự án đầu tư; phân tích tài chính doanh nghiệp, định giá tài sản...
- Các tổ chức tài chính, ngân hàng, các công ty và tập đoàn kinh tế nhà nước và cổ phần của Nhà
nước; các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
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KHOA QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Khoa Quản lý đấu thầu được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường về một đội ngũ
nhân lực chuyên nghiệp trong lĩnh vực đấu thầu và cụ thể hóa chiến lược tăng cường năng lực
và chuyên nghiệp hóa hoạt động đấu thầu của Quốc gia tầm nhìn 2025. Học viện Chính sách và
Phát triển là một trong những trường đại học đầu tiên mở chuyên ngành đào tạo về hoạt động
đấu thầu cho sinh viên. Ngoài việc được trang bị những kiến thức chung về kinh tế, sinh viên
chuyên ngành Quản lý đấu thầu còn được trang bị những kiến thức chuyên sâu về thể chế; các
quy định quản lý Nhà nước về đấu thầu; các nghiệp vụ, kỹ năng trong công tác đấu thầu nhằm
góp phần giải quyết tình trạng thiếu nhân sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực đấu thầu ở Việt Nam.
Cơ hội việc làm sau khi ra trường:
- Các cơ quan quản lý Nhà nước từ
Trung ương đến địa phương;
- Các doanh nghiệp trong và ngoài
nước; các tập đoàn, Tổng công ty
Nhà nước;
- Các tổ chức tư vấn, hoạt động đấu
thầu chuyên nghiệp;
- Các tổ chức quốc tế.

Ông Lê Văn Tăng, Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
Trưởng Khoa danh dự Khoa Quản lý Đấu thầu - Học viện Chính sách và Phát triển,
trao đổi với cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện về Đầu tư
theo hình thức công - tư (PPP), tháng 9/2015.
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KHOA CHÍNH SÁCH CÔNG

Hiện nay ở Việt Nam, nhu cầu nguồn nhân lực có chuyên môn, chất lượng cao về hoạch định,
phân tích và thực thi chính sách công đang trở nên hết sức cấp thiết. Các cơ quan Nhà nước, các
doanh nghiệp trong nền kinh tế xã hội cần đội ngũ nguồn nhân lực được đào tạo chuyên nghiệp
từ các trường đại học. Góp phần đáp ứng yêu cầu đó, Học viện Chính sách và Phát triển đào tạo
cử nhân chuyên ngành Chính sách công có năng lực chuyên môn về lĩnh vực này.
Sinh viên chuyên ngành Chính sách công được trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản về Chính
sách công, Phân tích chính sách, Quản lý khu vực công, Tài chính - Ngân hàng, Luật và Chính sách
công, Xã hội học, Thể chế kinh tế, Hành chính công, Chính sách kinh tế, Chính sách xã hội và
Chính sách phát triển nguồn nhân lực.
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KHOA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội
nhập ngày càng càng sâu rộng, nhu cầu về
những nhà quản trị doanh nghiệp trẻ, tài
năng, những nhà lãnh đạo quản lý chuyên
nghiệp được đào tạo theo hướng chuyên
sâu là vấn đề cấp thiết trong giai đoạn hiện
nay. Sinh viên Khoa Quản trị doanh nghiệp
được trang bị:
- Các kiến thức cơ bản trong các lĩnh vực
kinh tế, quản trị kinh doanh, chuyên sâu về
quản trị doanh nghiệp, quản trị tổ chức,
chính sách và môi trường kinh doanh, phát
triển các doanh nghiệp thuộc mọi thành
phần kinh tế.
- Các kiến thức thực tế về khởi sự và vận
hành doanh nghiệp, quản trị và phát triển
doanh nghiệp thông qua thực tập, học trải
nghiệm tại các cơ quan quản lý, viện
nghiên cứu liên quan đến quản trị doanh
nghiệp và tại các doanh nghiệp.
Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh,
chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp có
khả năng:
- Tự khởi sự và vận hành một doanh nghiệp;

Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đến thăm
và làm việc tại Học viện.

- Làm việc trong các loại hình doanh
nghiệp;
- Làm việc trong các cơ quan quản lý cấp
bộ, ngành và địa phương với các vị trí liên
quan đến quản lý và phát triển doanh
nghiệp ;
- Nghiên cứu phát triển doanh nghiệp
trong các viện nghiên cứu
- Học tập nâng cao trình độ chuyên môn,
tiếp tục học với các bậc học cao hơn để
giảng dạy trong các trường đại học về quản
trị kinh doanh.
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Bà Victoria Kwa Kwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới đến
thăm và làm việc tại Học viện.
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Trường Đại học Portland State University, Hoa Kỳ đến thăm
và làm việc tại Học viện.

Chương trình đào tạo thạc sỹ:
Chương trình đào tạo thạc sỹ của Học viện Chính sách
và Phát triển được thực hiện theo 2 cách tiếp cận:
1. Thực hiện các chương trình liên kết với các trường
đại học danh tiếng trên thế giới;
2. Đào tạo theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo
thạc sỹ trong lĩnh vực Chính sách công, Kinh tế quốc
tế, Tài chính - Tiền tệ, Kinh tế, Quản trị doanh nghiệp,
Quản lý Đấu thầu.

Chương trình tiến sỹ:
Học viện sẽ sớm thực hiện đào tạo tiến sỹ về các lĩnh
vực nêu trên trong những năm tiếp theo.
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ĐÀO TẠO THẠC SỸ
Do nhu cầu nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ ngành kế hoạch và đầu tư cũng như các cơ
quan, tổ chức khác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao nhiệm vụ cho Học viện trong hoạt động đào tạo
với định hướng chủ yếu đào tạo sau đại học. Thực hiện chủ trương trên, Học viện đã trang bị cơ sở
vật chất với các phòng học đạt tiêu chuẩn quốc tế với phòng thực hành tin học, hệ thống thư viện
truyền thống và thư viện số đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, sinh viên
và học viên tại Học viện.
Hiện nay, đội ngũ giảng viên của Học viện gồm có 03 Phó giáo sư, 20 Tiến sĩ và 60 Thạc sỹ trong đó
có 09 Thạc sĩ đang học Nghiên cứu sinh, sẽ bảo vệ luận án Tiến sĩ trong năm 2015 - 2016. Ngoài ra,
Học viện còn có các chuyên gia kinh tế từ các đơn vị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư như: Viện Nghiên cứu
quản lý kinh tế trung ương, Trung tâm dự báo KTXH Quốc gia, Viện Chiến lược phát triển...tham gia
giảng dạy và đào tạo tại Học viện.
Học viện đã chủ động lựa chọn các đối
tác chiến lược là các trường đại học trên
thế giới có các lĩnh vực nghiên cứu và đào
tạo tương tự để tiếp cận và hợp tác sâu,
rộng trong đào tạo đại học và sau đại
học; nghiên cứu; tư vấn và phản biện
chính sách như: Đại học Purdure, American University, Đại học Portland, Georgia
state University, Đại học tổng hợp bang
California ( Hoa Kỳ ), Đại học Middlesex,
Đại học Loughborough, Học viện ngoại
giao London ( Vương Quốc Anh); Đại học
Quốc tế Nhật Bản – IUJ, Viện Nghiên cứu chính sách công GRIPS (Nhật Bản); Đại học Nantes, Đại học
Rennes 1, Đại học Rouen, Đại học Paris 1 Pantheon - Sorbonne, Trường hành chính công quốc gia ENA (Pháp); Đại học Southern Cross (Úc); Đại học tổng hợp Rome 2 (Ý); Đại học Lausanse (Thụy Sỹ);
Đại học MESSI (Nga), Đại học UTA (Phần Lan); Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc); Trường Chính sách
công Lý Quang Diệu (Singapore).
Với nền tảng về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cũng như quan hệ hợp tác quốc tế trong đào tạo hiện
nay, Học viện đã xây dựng các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ các chuyên ngành Chính sách
công, Tài chính công, Quản lý đấu thầu, Kinh tế quốc tế mang tính kế thừa các chương trình đào tạo
tiên tiến của các trường đại học uy tín trên thế giới, đồng thời tạo ra sự khác biệt với các chương trình
đào tạo hiện có của các trường đại học khác tại Việt Nam và thể hiện đặc trưng của Học viện thuộc
Bộ Kế hoạch và Đầu tư – tham gia vào quá trình tham vấn, phản biện chính sách kinh tế vĩ mô cho
Chính phủ. Với các yêu cầu như trên, quy mô đào tạo trình độ thạc sĩ hàng năm của Học viện khoảng
200 học viên đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các bộ, ngành và địa
phương trong cả nước.
Năm học 2016 – 2017, Học viện tiếp tục tuyển sinh hệ Thạc sĩ cho 03 chuyên ngành:
Chính sách công, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế Quốc tế.
Thông tin chi tiết có tại http://saudaihoc.apd.edu.vn:81/
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Ngoài đào tạo đại học và sau đại học, Học viện cũng là một
trung tâm đào tạo và bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ chuyên
môn, nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho cán bộ thuộc
ngành kế hoạch và đầu tư cũng như các Bộ, ban ngành trung
ương và lãnh đạo các địa phương trong cả nước dựa trên
chương tình đào tạo toàn diện, hiện đại, có hệ thống và đồng
bộ bắt nhịp với những thay đổi vĩ mô của nền kinh tế, đáp ứng
yêu cầu phát triển của đất nước trên cơ sở hợp tác với các
Trường đại học, các chuyên gia và các tổ chức uy tín của nước
ngoài nhằm tạo điều kiện cho các nhà lãnh đạo có cơ hội khảo
sát thực tế kinh nghiệm của các nước phát triển trên thế giới.
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Giao lưu chương trình thạc sỹ Hành chính công của Đại học bang Portland (PSU), Hoa Kỳ
và chương trình thạc sỹ Chính sách công của Học viện Chính sách và Phát triển.

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Các hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn và phản biện chính sách trong các lĩnh vực: chính sách phát
triển, kinh tế vĩ mô, kinh tế quốc tế, tài chính ngân hàng là một trong những hoạt động chủ yếu của Học
viện gắn liền với việc triển khai nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Học viện phấn đấu trở thành một
trung tâm nghiên cứu phản biện chính sách có uy tín trong các lĩnh vực trên. Nhiều hoạt động tư vấn
dự án, nghiên cứu, đánh giá chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách đầu tư, chính sách tài chính, chính sách
tiền tệ, cơ cấu kinh tế, đánh giá kinh tế và xã hội đã được các chuyên gia của Học viện thực hiện.

Học viện đã chủ trì nghiên cứu nhiều đề tài, đề án các cấp, nhiều nghiên cứu trong đó đã tạo
được tiếng vang lớn như:
“Xác định phạm vi nợ công và trần nợ công an toàn
của Việt Nam giai đoạn 2014-2020” (2013-2014);
“Đổi mới thể chế thúc đẩy phát triển hệ thống tài
chính nhằm huy động về phân bổ hiệu quả nguồn
lực tài chính” (2014-2015).
Lồng ghép thu hút vốn ODA vào phát triển kinh tế
xã hội các địa phương.
Nghiên cứu về những thách thức, thuận lợi trong
thu hút đầu tư nước ngoài và sự chuẩn bị của Việt
Nam khi gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN vào
năm 2015.

Học viện cũng đã tổ chức nhiều Hội thảo khoa học
lớn như:
“Thách thức kinh tế vĩ mô, khó khăn thanh khoản
của nền kinh tế và giải pháp cho doanh nghiệp”
(năm 2012);
“Phối hợp Chính sách tiền tệ và Chính sách tài khóa trong điều hành kinh tế vĩ mô giai đoạn
2014-2015” (năm 2013);
“Lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam” (năm 2013);
“Phát triển hệ thống tài chính Việt Nam góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng” (năm
2013);...
Hội thảo quốc tế “Cơ hội và thách thức cho Việt Nam và các nước trong khu vực khi gia nhập TPP:
Góc nhìn từ Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Việt Nam”
Hội thảo quốc tế “Cơ hội và thách thức khi Việt Nam gia nhập TPP: Góc nhìn từ các chuyên gia Hoa
Kỳ tại Việt Nam”
Hội thảo quốc tế “Chính sách công và tăng trưởng xanh: Kinh nghiệm tại Hoa Kỳ và hàm ý cho Việt Nam”
Những hoạt động này đã góp phần vào việc xây dựng chính sách kinh tế vĩ mô, đề xuất chính sách cho
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong phạm vi thẩm quyền của mình. Các nghiên cứu này thường được tiếp tục
sử dụng trong đào tạo và đào tạo lại cán bộ nhà nước ở cấp trung ương và địa phương, đồng thời
phục vụ sinh viên Học viện để phục vụ cho yêu cầu phát triển bền vững trong cách lĩnh
vực này ở Việt Nam.
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Học viện đã xây dựng quan hệ đối tác quốc tế chiến lược để hợp tác toàn diện với các tổ chức nổi tiếng
trên thế giới về giáo dục, nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực và quản trị và coi đây là tối cần thiết để
nâng cao năng lực của mình nhằm trở thành một cơ sở đào tạo theo định hướng nghiên cứu. Bước đầu
Học viện đã đặt mối quan hệ với một số trường đại học có uy tín trên thế giới như: Đại học Purdure,
American University, Đại học Portland, Georgia state University, Đại học tổng hợp bang California ( Hoa
Kỳ ), Đại học Middlesex, Đại học Loughborough, Học viện ngoại giao London ( Vương Quốc Anh); Đại
học Quốc tế Nhật Bản – IUJ, Viện Nghiên cứu chính sách công GRIPS (Nhật Bản); Đại học Nantes, Đại học
Rennes 1, Đại học Rouen, Đại học Paris 1 Pantheon - Sorbonne, Trường hành chính công quốc gia - ENA
(Pháp); Đại học Southern Cross (Úc); Đại học tổng hợp Rome 2 (Ý); Đại học Lausanse (Thụy Sỹ); Đại học
MESSI (Nga), Đại học UTA (Phần Lan); Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc); Trường Chính sách công Lý
Quang Diệu (Singapore)…. các tổ chức quốc tế như: KOICA, USAID... Học viện thường xuyên có 1-3
chuyên gia nước ngoài làm việc (đến từ các tổ chức như KOICA, USAID, Fulbright,...), tham gia thỉnh
giảng và nghiên cứu khoa học.
Học viện đã đón tiếp Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam
và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới đến thăm và làm việc.
Học viện cũng có quan hệ gần gũi với các trường đại học công, các tổ chức đào tạo, các tổ chức nghiên
cứu trong nước, đặc biệt là các đơn vị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như các bộ và các cơ quan địa
phương khác.

Ngài Ted Osius, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đến thăm và lam việc tại Học viện
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“Ở Học viện Chính sách và Phát triển, tôi thích nhất là môi
trường dân chủ và minh bạch, thầy cô luôn gần gũi và sát
cánh cùng sinh viên. Không chỉ là kiến thức mà cả những
kĩ năng tích lũy được khi tham gia hoạt động ở trường đã
giúp tôi rất nhiều khi bước chân vào làm trong doanh
nghiệp cũng như quá trình hoà nhập nhanh với văn hoá
Mỹ khi tiếp tục học sau đại học tại đây.”
Phạm Tiến Dũng - Cựu sinh viên khoa Kinh tế đối ngoại,
Phó phòng kinh doanh công ty Xuất nhập khẩu Tổng
hợp GELEXIMCO, hiện đang du học tại Mỹ
“ Học tập tại Học viện đã cho tôi nhiều cơ hội quý giá. Ở
đây, tôi đã học được nhiều kiến thức giá trị, tích lũy những
kĩ năng sống quan trọng. Trong quá trình học tập, được
thực tập tại Viện Quy hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã
cho tôi nhiều kinh nghiệm làm việc trong môi trường nhà
nước nên khi ra trường, tôi cảm thấy rất tự tin”.
Nguyễn Thị Linh – Thủ khoa đầu ra khóa 1, Chuyên viên
Viện Quy hoạch, Bộ Kế hoạch
“ Lựa chọn Học viện Chính sách và Phát triển là nơi để xây
đắp quãng đời sinh viên của mình và là lựa chọn đúng
đắn nhất của tôi. Điều tôi thích nhất đó là khoảng cách
gần gũi giữa sinh viên và giảng viên, các chương trình
được thiết kế tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.”
Nguyễn Viết Anh – Thủ khoa đầu vào khóa 4, Uỷ viên
BCH Đoàn Thanh niên Học viện, Phó Bí thư Liên chi
đoàn Khoa Kinh tế đối ngoại

“Tôi đã từng nghe thầy dậy môn marketing căn bản nói rằng
quá trình chấp nhận sản phẩm mới gồm năm giai đoạn của tri
giác, đó là: biết, quan tâm, đánh giá, dùng thử, chấp nhận. Cái
tên “Học viện Chính sách và Phát triển” cũng đã theo tôi trải qua
tất cả những cảm nhận đó trong suốt chặng đường 4 năm đại
học. Nhưng giờ đây, vượt qua tất cả, đối với tôi ngôi trường đó
là cả một niềm đam mê không bao giờ lụi tắt, nơi tôi đã đánh
đổi nhiều thứ để theo đuổi giấc mơ của mình. Hãy cùng tôi đến,
học tập và cảm nhận sức hút kì diệu của ngôi trường này nhé!”

Ngụy Thị Thu Hương, sinh viên năm cuối Khoa Đầu tư.

Trang 25

Mùa hè xanh APD

Chương trình
chào Tân sinh viên
APD Tộc

APD English

Trang 26

hát
Hội thi Tiếng
D
A
sinh viên P
20/11
chào mừng

Star

D

Rung chuông vàng AP

2016
TRÍ TUỆ VÀ PHÁT TRIỂN

Địa chỉ: Tòa nhà làm việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
Ngõ 8B, đường Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy,
thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Tel: +84-4-37473186
Fax: +84-4-37478910
Email: khht@apd.edu.vn

