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CHỨC NĂNG: 

Thực hiện đề tài nghiên cứu các cấp.

Hợp tác thực hiện các đề tài nghiên c

trên địa bàn, doanh nghiệp, các tổ chức trong v

nước. 

Thực hiện các dịch vụ hỗ trợ nghiên c

Đào tạo các phương pháp nghiên cứu kinh tế 

và cách thức khai thác cơ sở dữ liệu theo y

xã hội. 

c thành lập theo 

ứu các cấp. 

ài nghiên cứu với các trường 

ệp, các tổ chức trong và ngoài 

ên cứu. 

ứu kinh tế - tài chính 

ở dữ liệu theo yêu cầu của 



 

NHIỆM VỤ: 

 Cấp độ sau đại học: xây dựng các module về ph

cứu trong kinh tế t

nghiên cứu sinh (NCS) v

trường để thực hiện đ

 Cấp độ đại học: phát triển các môn học nâng cao về đầu t

tích kinh tế, tài chính. T

phỏng thị trường t

quản lý. 

 Đào tạo ngắn hạn: đ

cho nhân viên của các doanh nghiệp, ngân h

 Trực tiếp thực hiện các đề t

HCM và theo nhu c

trong và ngoài nư

 Hỗ trợ sinh viên th

Nam (replicated empirical research in Vietnam).

 Thực hiện hợp đồng nghi

chứng khoán, ngân h

 Nghiên cứu định chế (institution research) cho Tr

HCM và các Trường đại học th

 Xây dựng và chu

lâm. 

 Xuất bản báo cáo kinh tế t

 Thực hiện các nhi

chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

ấp độ sau đại học: xây dựng các module về phương pháp nghiên 

ứu trong kinh tế tài chính, cách khai thác và xử lý dữ liệu cho 

ứu sinh (NCS) và học viên cao học. Hợp tác với các 

ờng để thực hiện đào tạo liên thông các môn học cho NCS. 

ấp độ đại học: phát triển các môn học nâng cao về đầu t

ài chính. Tận dụng cơ sở vật chất của ph

ờng tài chính để xây dựng quỹ đầu tư do sinh viên 

ạo ngắn hạn: đào tạo các kỹ năng phân tích, xử lý dữ liệu 

ủa các doanh nghiệp, ngân hàng. 

ực tiếp thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp Trư

heo nhu cầu của các tỉnh, thành. Hợp tác với các tr

trong và ngoài nước làm nghiên cứu. 

ên thực hiện các nghiên cứu thực nghiệm tại Việt 

Nam (replicated empirical research in Vietnam). 

ực hiện hợp đồng nghiên cứu cho các doanh nghiệp, c

ứng khoán, ngân hàng. 

ứu định chế (institution research) cho Trư

ờng đại học thành viên ĐHQG-HCM. 

à chuẩn hóa cơ sở dữ liệu phục vụ nghi

ất bản báo cáo kinh tế tài chính hàng năm. 

các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao ph

ức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. 

ương pháp nghiên 

ử lý dữ liệu cho 

ọc. Hợp tác với các 

ọc cho NCS.  

ấp độ đại học: phát triển các môn học nâng cao về đầu tư, phân 

ở vật chất của phòng mô 

ư do sinh viên 

ạo các kỹ năng phân tích, xử lý dữ liệu 

ường, ĐHQG-

ợp tác với các trường 

ứu thực nghiệm tại Việt 

ứu cho các doanh nghiệp, công ty 

ường, ĐHQG-

ở dữ liệu phục vụ nghiên cứu hàn 

ởng giao phù hợp với 


