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TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH–MARKETING 
VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ ỨNG DỤNG 

 

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

  
SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ ỨNG DỤNG 

 

1. SỨ MẠNG 

Là đầu mối thúc đẩy phát triển các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư 
vấn và chuyển giao công nghệ bằng phương thức hiệu quả nhất. Trong đó 
hoạt động nghiên cứu tập trung vào những vấn đề đổi mới, sáng tạo cả hai 
khía cạnh đô thị và nông thôn góp phần bổ sung kết quả nghiên cứu vào hệ 
thống lý luận mô hình kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa ở 
nước ta. 

2. TẦM NHÌN 

Đến năm 2030 Viện phấn đấu trở thành một trung tâm kết nối nghiên 
cứu, tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ lĩnh vực kinh tế, kinh doanh 
và quản lý đạt cấp quốc gia và khu vực. 

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

3.1. Liên kết, gắn kết 

Chủ động hội nhập, mở rộng liên kết, duy trì gắn kết các tổ chức trong 
hệ sinh thái lĩnh vực, ngành với vai trò chủ thể nghiên cứu nhằm tạo ra giá 
trị bền vững.  

3.2. Hội tụ tri thức 

Các phương thức vận hành dựa trên nền tảng hội tụ tri thức. Mọi ý 
tưởng đổi mới, sáng tạo đóng góp xây dựng phát triển Trường và đất nước 
đều được trân trọng, tiếp thu, ghi nhận và xem xét tổ chức thực hiện, chuyển 
giao.  

3.3. Đổi mới, sáng tạo 
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Luôn chủ động tìm kiếm, áp dụng phương pháp mới có chọn lọc, kiên 
trì đổi mới, sáng tạo nhằm tạo ra sự khác biệt, hiệu quả góp phần hỗ trợ 
nâng cao năng lực cạnh tranh, khắc phục tâm lý e ngại, rủi ro cho tổ chức, 
doanh nghiệp trong môi trường luôn thay đổi. 

3.4. Chuyên nghiệp, trách nhiệm  

Không ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức, phát triển kỹ năng và trách 
nhiệm trong nghiên cứu gắn với cộng đồng. 

“SLOGAN: NƠI HỘI TỤ Ý TƯỞNG” 
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