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BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
  

Tên công việc  Nghiên cứu viên chính (Làm việc tại IDR)  

Mục tiêu   
- Đảm bảo chất lượng và tiến độ các sản phẩm nghiên cứu của IDR. 

- Hoàn thành các công việc khác do Viện trưởng phân công. 

Chịu trách nhiệm 

giám sát và báo cáo  
- Trưởng ban nghiên cứu và Viện trưởng theo quy định của IDR  

Các kết quả và nhiệm 

vụ chính phải đạt 

được   

Quản lý và thực hiện nghiên cứu  

- Giữ vai trò nghiên cứu viên chính trực tiếp tổ chức thực hiện và điều phối 

các công việc chính của các nghiên cứu, quản lý chất lượng, và tiến độ thực 

hiện; 

- Kết nối, quan hệ với các nhà nghiên cứu, các cơ quan chính quyền địa 

phương và các đơn vị, tổ chức để tiếp cận và triển khai các nghiên cứu; 

- Tổ chức nhân sự và quản lý tài chính thực hiện các nghiên cứu; 

- Hỗ trợ xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu, tài nguyên liên quan đến lĩnh 

vực nghiên cứu cũng như các vấn đề chính mà IDR quan tâm; 

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Viện trưởng và Ban 

nghiên cứu. 

  

Xây dựng chiến lược 

- Nghiên cứu vận dụng các mô hình lý thuyết vào thực tiễn tại các địa 

phương, các doanh nghiệp; 

- Đề xuất các hướng, chủ đề và phương pháp nghiên cứu; 

- Đề xuất và xây dựng các dự án nghiên cứu mới; 

- Tham gia xây dựng và phát triển đội ngũ nghiên cứu của IDR.  

  

Các công việc khác   

- Tham gia và hỗ trợ các hoạt động tư vấn phù hợp với chuyên môn;  

- Tham gia đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu cho nhân viên trong và 

ngoài tổ chức; 

- Tham gia các hoạt động của UEH.  

Các kiến thức, kỹ 

năng và phẩm chất 

chính 

Các kiến thức và kỹ năng bắt buộc   

- Có tinh thần trách nhiệm. 

- Tác phong, đạo đức tốt. 

- Năng động, nhiệt huyết với nghiên cứu. 
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- Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành kinh tế. 

- Có kiến thức vững chắc, kỹ năng tốt về phương pháp nghiên cứu định tính 

và/hoặc định lượng.   

- Có kiến thức cơ bản và quan tâm sâu sắc đến các vấn đề phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương. 

- Có khả năng làm việc độc lập, chịu trách nhiệm và hoàn thành công việc 

theo thời hạn;  

- Kỹ năng giao tiếp, viết và xử lý văn bản tốt, bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh 

- Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý nhóm. 

 

Các kiến thức và kỹ năng khuyến khích   

- Có kinh nghiệm thực hiện các nghiên cứu. 

- Có công trình nghiên cứu đã được xuất bản. 

- Có kinh nghiệm quản lý  và làm việc nhóm.  

Hợp đồng   

- Hợp đồng lao động theo quy định của Luật lao động Việt Nam;  

- Được hưởng đầy đủ các chính sách về y tế, đào tạo, bảo hiểm như trong 

chính sách nhân sự của IDR;  

- Mức lương cơ bản theo quy định của Nhà nước và năng lực làm việc.  

  

  

  


