
  

 
 

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHCN NĂM 2021  

(Ban hành kèm theo văn bản số 457 ngày 17/3/2021 của Hội đồng khoa học 
Ngân hàng Phát triển Việt Nam) 

 

1. Xây dựng và lựa chọn Mô hình tổ chức hoạt động của NHPT 

Hoạt động quản trị và điều hành nguồn vốn (cơ cấu, huy động, điều hành sử 

dụng vốn...); hoạt động cho vay tín dụng đầu tư (TDĐT), bảo đảm tiền vay; cơ chế 

xác định và công bố lãi suất cho vay TDĐT của NHPT; thị trường mở, thị trường 

liên ngân hàng; quản lý tài sản ngoại bảng; hoạt động quản trị tài sản Nợ - Có; rủi ro 

lãi suất, rủi ro thanh khoản; mô hình tổ chức quản lý.  

2. Thiết lập hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động của NHPT 

3. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản trị của NHPT 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động của NHPT; hoàn 

thiện nâng cấp các phần mềm đang sử dụng, triển khai thêm một số phần mềm mới 

theo yêu cầu quản trị của NHPT.  

4. Công tác quản trị rủi ro trong hoạt động của NHPT 

5. Công tác quản trị nguồn nhân lực tại NHPT  

6. Hoàn thiện hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ của NHPT 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Mẫu 02/PĐX: Phiếu đề xuất đề tài/đề án 

 
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 

TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
……, ngày …. tháng …. năm 20… 

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI/ĐỀ ÁN CẤP....  

1. Hình thức và tên đề tài/đề án:…………………………………………….... 

2. Tính cấp thiết của đề tài/đề án: Nêu tầm quan trọng phải thực hiện; tác 
động và ảnh hưởng đến hoạt động của VDB...Lý do đề xuất có thể xuất phát từ việc 
giao nhiệm vụ của Tổng Giám đốc hoặc do nhu cầu của đơn vị, cá nhân thấy cần 
thiết phải có nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu của đơn vị, cá nhân (không nhất thiết 
đơn vị, cá nhân đề xuất nhiệm vụ sẽ phải chủ trì hoặc tham gia thực hiện mà có thể 
giao cho đơn vị, cá nhân có đủ điều kiện, năng lực thực hiện) 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

3. Mục tiêu của đề tài/đề án: ………………………………………………… 

4. Kiến nghị các nội dung chính, yêu cầu và kết quả dự kiến: 

………………………………………………………………………………... 

5. Dự kiến tổ chức, đơn vị hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả nghiên cứu: 

………………………………………………………………………………... 

6. Dự kiến thời gian và tiến độ thực hiện: (thời gian bắt đầu, kết thúc) 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 ĐƠN VỊ (CÁ NHÂN) ĐỀ XUẤT 
                           (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) 

 

  

Ghi chú: Phiếu đề xuất được trình bày không quá 4 trang giấy khổ A4. 


