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GIẢI THƯỞNG  
“SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH 2010” 

(VEPR AWARDS FOR UNDERGRADUATE STUDENTS 2010) 

 

Giới thiệu giải thưởng 

Giải thưởng “Sinh viên Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách” được Trung tâm 
nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR), trường đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội chủ trì 
và tổ chức hàng năm. Giải thưởng là một trong những hoạt động của VEPR nhằm khuyến 
khích và thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế và chính sách của đông đảo 
sinh viên trên toàn quốc. Giải thưởng mở ra cơ hội giao lưu, học hỏi và trao đổi về tri thức và 
kinh nghiệm nghiên cứu khoa học dành cho các bạn sinh viên có niềm đam mê và quan tâm 
đến diễn biến sôi động của bức tranh kinh tế Việt Nam đương đại.   

Mục đích của giải thưởng 

• Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế và chính sách của 
sinh viên toàn quốc. 

• Tạo nguồn tài nguyên nghiên cứu khoa học mở; hướng tới sự chia sẻ, trao đổi tri thức 
khoa học kinh tế rộng rãi trong giới sinh viên. 

• Phát hiện, tôn vinh những tài năng trẻ trong hoạt động nghiên cứu khoa học kinh tế và 
chính sách, từ đó tiếp tục bồi dưỡng trở thành thế hệ nhà nghiên cứu trẻ có chất lượng, 
đóng góp vào quá trình phân tích chính sách và ra quyết định trong tương lai của đất 
nước. 

Phạm vi trao giải 

• Giải thưởng áp dụng trên phạm vi cả nước, dành cho tất cả sinh viên đang theo học 
đại học, cao đẳng chuyên nghiệp. 

• Sản phẩm dự thi là những công trình nghiên cứu khoa học sinh viên trong lĩnh vực 
kinh tế học và chính sách kinh tế. 

Đối tượng tham gia  
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Sinh viên đang theo học đại học tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Các 
đối tượng dự thi có thể tham gia với tư cách cá nhân hoặc nhóm, với số lượng thành viên 
không hạn chế; mỗi nhóm có thể đăng ký tham dự với nhiều đề tài độc lập khác nhau. 

Sinh viên sau đại học (hệ thạc sĩ hoặc tiến sĩ) không phải là đối tượng của giải này. 

Ban tổ chức, Ban giám khảo  

• Ban tổ chức: Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), trường Đại học 
Kinh tế, ĐHQG Hà Nội. 

• Ban giám khảo: Hội đồng thẩm định gồm các chuyên gia kinh tế hàng đầu do VEPR 
thành lập. 

Quyền lợi giải thưởng 

Tùy theo chất lượng của các công trình, ban tổ chức có thể quyết định trao giải Vàng, 
giải Bạc hoặc giải Đồng. Số lượng và giá trị các giải không cố định cho từng năm. 

6.1. Giá trị “Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách 2010”:  

Giải Vàng:   2.000.000 VND 

Giải Bạc:     1.000.000 VND 

Giải Đồng:   500.000 VND 

6.2. Giấy chứng nhận giải thưởng của VEPR, xác nhận việc cá nhân/ nhóm sinh viên đạt giải 
Vàng/Bạc/Đồng “Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách 2010” 

6.3. Được nhận sự hướng dẫn và hỗ trợ của các chuyên gia kinh tế VEPR để phát triển công 
trình và công bố trên các Tạp chí kinh tế chuyên ngành hàng đầu tại Việt Nam (Áp dụng 
cho cả 3 giải Vàng – Bạc – Đồng). 

6.4. Được thực tập nghiên cứu tại VEPR trong vòng 1 năm (Áp dụng cho cả 3 giải Vàng – 
Bạc – Đồng).  

Các mốc thời gian 

Ngày 15/08/2009: Tổ chức công bố và phát động cuộc thi; 

Từ ngày 16/08/2010 đến hết ngày 15/09/2010: Nhận công trình dự thi; 

Từ ngày 16/09/2010 đến ngày 30/09/2010: BTC chấm điểm sơ bộ các tác phẩm để 
chọn lọc danh sách ứng cử viên; 
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Từ ngày 1/10 đến ngày 10/10/2010: Ban Giám khảo lựa chọn và công bố các giải 
thưởng chính thức; 

Cuối tháng 10/2010: Tổng kết và trao giải thưởng. 

Địa chỉ nộp sản phẩm dự thi 

Công trình dự thi có thể được nộp qua email dưới dạng file PDF hoặc gửi qua bưu 
điện dưới dạng bản in trên giấy.  

8.1. Gửi qua email: địa chỉ nhận bài là svnckh@vepr.org.vn. Tiêu đề thư điện tử ghi rõ 
“Công trình dự thi Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách 2010”. 

8.2. Gửi bản cứng đến Trung tâm nghiên cứu kinh tế và chính sách. Địa chỉ: Số 01, ngách 
8/41/82 phố Nguyễn Phúc Lai, Quận Đống Đa, Hà Nội. Trên phong bì ghi rõ “Công 
trình dự thi Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách 2010”.  

Quy định về sản phẩm tham dự 

9.1. Các quy định chung: 

• Sản phẩm tham dự giải thưởng phải là các công trình nghiên cứu khoa học của nhóm 

tác giả thực hiện và công bố trong năm học 2009-2010; các công trình đã tham gia, 

đạt giải hoặc không đạt giải tại các Hội nghị nghiên cứu khoa học các cấp đều được 

tham dự cuộc thi. 

• Các sản phẩm lọt vào danh sách ứng cử viên trao giải sẽ được công bố và trở thành 
tài nguyên nghiên cứu, có thể được công bố trên website của VEPR với mục đích chia 
sẻ, làm tài liệu tham khảo cho giới sinh viên và các nhà nghiên cứu, vì mục đích khoa 
học, phi thương mại. 

• Công trình có quy mô (độ dài) không hạn chế về số trang, nhưng Ban tổ chức khuyến 
khích việc trình bày cô đọng, khoa học nhất có thể, với độ dài toàn bài (trừ phụ lục, 
danh mục tài liệu tham khảo) không quá 80 trang.  

• Tuyệt đối không sao chép (từng phần hay toàn phần) từ tài liệu của người khác (đạo 
văn). Nếu sử dụng, cần ghi rõ nguồn gốc (tài liệu tham khảo), đủ chi tiết cần thiết để 
người đọc có thể tự tìm và tham khảo nếu cần. VEPR giữ toàn quyền rút lại giải 
thưởng vào bất kỳ thời điểm nào khi phát hiện công trình nghiên cứu vi phạm nguyên 
tắc trên. 
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9.2. Quy định về nội dung công trình dự thi 

Công trình dự thi nên được trình bày theo tiêu chuẩn một nghiên cứu khoa học, và không 
bị giới hạn vào một bố cục cu thể nào, không giới hạn về số chương, mục, nhưng được 
gợi ý gồm các phần cơ bản như sau: 

1. Mở đầu: giới thiệu lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu; Câu hỏi hoặc giả thuyết nghiên 
cứu chính (sẽ được trả lời hoặc làm rõ trong nghiên cứu); Phương pháp nghiên cứu, 
đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 

2. Tổng quan lý thuyết và thực trạng nghiên cứu vấn đề từ trước tới nay (literarure 
review) 

3. Nội dung nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu, ý nghĩa, đóng góp mới về lý thuyết 
hoặc bổ sung thực trạng nghiên cứu, v.v... 

4. Kết luận và kiến nghị chính sách (nếu có). 

5. Tài liệu tham khảo và phụ lục (nếu có). 

Công trình có thể được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. 

9.3. Quy định về hình thức trình bày 

1. Công trình dự thi được trình bày trên khổ giấy A4; phông chữ Times New Roman; 
khổ chữ 12; lề trái 3cm, phải 2,5cm, trên 2,5 cm, dưới 2,5cm; giãn dòng 1,5; cách 
đoạn trên và dưới 6pt.  

2. Số thứ tự của trang ở bên phải trang, phía dưới. 

3. Các phần, mục, tiểu mục được phân rõ và đánh số thứ tự. Các công thức cần viết rõ 
ràng và dùng các ký hiệu thông dụng. 

4. Các hình vẽ, bảng, biểu, ảnh, sơ đồ minh họa cần trình bày rõ ràng, được đánh số thứ 
tự kèm theo chú thích và nguồn số liệu hoặc tư liệu. 

5. Tên các tác giả nước ngoài nêu trong công trình được viết theo đúng tiếng nước đó 
(dưới dạng chữ latinh). 

6. Hạn chế sử dụng nhiều phông chữ, kích cỡ chữ, in đậm in nghiêng không cần thiết. 

7. Không gạch dưới các câu trong công trình. Không viết lời cám ơn và không ký tên 
vào bất cứ trang nào của công trình trừ trang 1 (Giấy cam đoan).  
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9.4. Một số quy định cụ thể về việc trình bày trang 

• Trang bìa: Cần có các thông tin sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TRÌNH DỰ THI 
“GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH 2010” 

Tên công trình: 
 

 Giảng viên hướng dẫn:  

 Người thực hiện: 

 Trường/Học viện: 

 Lớp/Đơn vị:  
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• Trang 1: Sinh viên cam đoan công trình là do mình thực hiện theo mẫu sau:  

 

• Trang 2: Bản tóm tắt công trình nghiên cứu khoa học sinh viên 

• Từ trang thứ 3 trở đi: Trình bày như quy định ở mục 9.2 & 9.3 

 

 

TRƯỜNG, HỌC VIỆN ..               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
********************** 

………, ngày        tháng       năm 2010 
Kính gửi: Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) 

 Tên tôi (chúng tôi) là:     Sinh ngày ...  tháng .... năm .... 

Sinh viên năm thứ: ................/Tổng số năm đào tạo: ........................  

Lớp, khoa :  Ngành học:                                         

Địa chỉ nhà riêng: ......................................................................................................             

         Số điện thoại (cố định, di động) : .............................................................................  

         Địa chỉ email : ..........................................................................................................  

(Ghi rõ tên sinh viên chịu trách nhiệm chính (trưởng nhóm) nếu công trình do hai sinh 
viên trở lên thực hiện) 

Tôi (chúng tôi) gửi công trình này cho VEPR để tham dự “Giải thưởng Sinh viên 
Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách 2010”. 

Tên công trình: 
Tôi (chúng tôi) xin cam đoan đây là công trình do tôi (chúng tôi) thực hiện dưới sự 

hướng dẫn của (nếu có người hướng dẫn) ………………………, trong năm học 2009-2010. 

Nếu những thông tin trên không chính xác, tôi (chúng tôi) xin chịu trách nhiệm 

trước Ban tổ chức cuộc thi. 

Người gửi 

(ký và ghi rõ họ tên) 

  


