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9. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học ĐH Kinh tế Quốc 

dân 

Kinh tế 2000 

Thạc sỹ Viện Nghiên cứu 

xã hội Hà Lan 

phối hợp với Đại 

học Kinh tế Quốc 

dân 

Kinh tế Phát triển 2003 

Tiến sỹ Adelaide 
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Kinh tế 2008 
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10. Quá trình công tác
1
 

 

Thời gian 

(Từ năm ... đến năm...) 

Tên tổ chức công tác Địa chỉ tổ chức Ghi chú 

2002-2009 Đại học Kinh tế Quốc 

dân 

207 Giải phóng, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội 

 

2006-2008 Adelaide University of 

South Australia 

Adelaide, Australia Trợ giảng các môn tài 

chính, tiền tệ 

T4/2009-T4/2013 Vụ Dự báo, thống kê tiền 

tệ, Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam 

49 Lý Thái Tổ, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

 

T4/2013-đến nay Cơ Quan Thanh tra, 

giám sát ngân hàng, 

Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam 

25 Lý Thường Kiệt, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 

2009-đến nay Viện Quản lý và Chính 

sách công Việt Nam-Hà 

Lan, Đại học Kinh tế 

Quốc dân 

207 Giải phóng, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội 

Kiêm giảng hệ sau đại 

học 

11. Các công trình khoa học đã công bố 

(liệt kê các công trình, bài báo, báo cáo khoa học tiêu biểu liên quan đến chương trình, đề 

tài, dự án, đề án đã công bố trong 5 năm gần nhất) 

 

TT Tên công trình 

(bài báo, công 

trình...)  

Nơi công bố 

(tên tạp chí đã 

đăng công trình) 

Năm công bố Tác giả hoặc   

đồng tác giả  

 Quốc tế    

1 Absorptive capacity, 

foreign direct 

investment-linked 

spillovers and economic 

growth in Vietnam 

Asian Business and 

Management, Vol. 9, 

4, pp. 553-570. 

2010 Đồng tác giả 

2 Foreign direct 

investment and 

economic growth in 

Vietnam 

Asia Pacific 

Business Review, 

Vol 16, 1, pp. 183-

202. 

2010  

                                                 
1
 Nêu những tổ chức khoa học đã và đang công tác của cá nhân (kể cả kiêm nhiệm). 
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3 Foreign direct 

investment and trade: 

The case of Vietnam 

Research in 

International 

Business and 

Finance, Vol 25, pp. 

39-52. 

2011 Đồng tác giả 

4 Financial development 

and economic growth in 

Vietnam 

Journal of 

Economics and 

Finance, Vol. 35, pp. 

348-360. 

2011 Đồng tác giả 

5 Fiscal decentralization 

and economic growth in 

Vietnam 

Journal of the Asia 

Pacific Economy, 

Vol. 16, 1, pp. 3-14. 

2011 Đồng tác giả 

6 Foreign direct 

investment and export 

spillovers: Evidence 

from Vietnam 

International 

Business Review, 

Vol. 20, pp. 177-

193. 

2011 Đồng tác giả 

 Trong nước    

7 Lạm phát Việt Nam 

2008 nhìn từ góc độ tiết 

kiệm và đầu tư 

Tạp chí Công nghệ 

Ngân hàng, Số 42, 

Tháng 9/2009, trang 

9-12. 

2009 Tác giả 

8 Vai trò của tín dụng 

ngân hang trong thúc 

đẩy hoạt động xuất 

khẩu tại Việt Nam 

Tạp chí Ngân hàng, 

Số 19, Tháng 

10/2009, trang 22-

27. 

2009 Tác giả 

9 Bàn về mô hình tăng 

trưởng kinh tế Việt 

Nam: Giai đoạn 2011-

2020 

Tạp chí Ngân hàng, 

Số 13, Tháng 

7/2010, trang 1-8. 

2010 Tác giả 

10 Cơ chế truyền dẫn tiền 

tệ dưới góc độ phân tích 

định lượng 

Tạp chí Ngân hàng, 

Số 18, Tháng 

9/2010, trang 19-27. 

2010 Tác giả 

11 Mô hình cảnh báo sớm 

và chính sách hướng tới 

ổn định kinh tế vĩ mô 

Tạp chí Ngân hàng, 

Số 2+3/2011, trang 

27-32. 

2011 Tác giả 

12 Cầu tiền trong mối quan 

hệ với lạm phát và 

chính sách tiền tệ của 

Việt Nam 

Tạp chí Ngân hàng, 

Số 19, Tháng 

10/2011, trang 1-5. 

2011 Tác giả 

13 Tác động trung chuyển 

của tỷ giá hối đoái tới 

Tạp chí Ngân hàng, 

Số 12, Tháng 
2012 Tác giả 
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giá cả hàng hóa nhập 

khẩu và tiêu dùng trong 

nước: Nghiên cứu thực 

nghiệm về Việt nam 

7/2012, trang 1-5. 

14 Ứng dụng mô hình kinh 

tế lượng vĩ mô trong 

công tác phân tích, dự 

báo và hoạch định 

chính sách tiền tệ 

Tạp chí Ngân hàng, 

Số 19, Tháng 

10/2013, trang 2-6. 

2013 Đồng tác giả 

 Sách    

14 Nguồn tài chính trong 

nước và nước ngoài cho 

tăng trưởng ở Việt Nam 

Nhà xuất bản lao 

động và xã hội 

2009 Tham gia viết 

Chương 3 

 Hội thảo trong 

nước 
   

15 Tính bền vững của mô 

hình tăng trưởng kinh tế 

Việt Nam trong giai 

đoạn Đổi Mới 

Mô hình tăng trưởng 

kinh tế Việt Nam: 

Thực trạng và lựa 

chọn cho giai đoạn 

2011-2020, Ủy Ban 

Kinh tế Quốc hội 

2010 Tác giả 

16 Vai trò của mô hình 

tăng trưởng kinh tế nội 

sinh trong tái cơ cấu 

nền kinh tế Việt Nam 

Các lý thuyết kinh tế 

chính trong bối cảnh 

phát triển mới của 

thế giới và những 

vấn đề rút ra cho 

Việt Nam, Hội đồng 

Lý luận Trung ương 

2010 Tác giả 

17 Nguyên nhân của suy 

giảm kinh tế Việt Nam 

và các giải pháp chống 

suy giảm 

Tác động của khủng 

hoảng kinh tế thế 

giới và giải pháp cho 

ngành tài chính ngân 

hàng Việt Nam, Ủy 

Ban Chứng khoán 

Nhà nước 

2010 Tác giả 

18 Chính sách tiền tệ trong 

giai đoạn “Đổi Mới” 

dưới góc độ phân tích 

cơ chế truyền dẫn tiền 

tệ 

Chất lượng tăng 

trưởng kinh tế Việt 

Nam: Giai đoạn 

2001-2010 và định 

hướng tới năm 2020, 

Ủy Ban Kinh tế 

2011 Tác giả 
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Quốc hội 

19 Kinh nghiệm các nước 

trong khu vực và Đông 

Âu về tái cấu trúc hệ 

thống ngân hàng 

Tái cấu trúc hệ thống 

ngân hàng, kinh 

nghiệm quốc tế và 

hàm ý cho Việt 

Nam, Ủy Ban Giám 

sát Tài chính Quốc 

gia 

2011 Tác giả 

 Hội thảo quốc tế    

20 FDI and Economic 

Growth in Vietnam 

The 2007 

Australasian 

Econometric Society 

Meeting, 

Queensland, 

Australia 

2007 Tác giả 

21 Foreign Direct 

Investment and 

Productivity Spillovers: 

Evidence from Vietnam 

The 2008 

Australasian 

Econometric Society 

Meeting, Auckland, 

New Zealand 

2008 Tác giả 

12. Các chương trình, đề tài, dự án, đề án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia 

trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của chương trình, đề tài, dự án, đề 

án (nếu có) 

 
Tên chương trình, đề 

tài, dự án, đề án, 

nhiệm vụ khác đã 

chủ trì 

Thời gian thực hiện 

(ngày, tháng, năm theo 

Hợp đồng ký kết) 

Tình trạng chương trình, đề 

tài, dự án, đề án 

(thời điểm nghiệm thu, kết 

quả đạt được) 

Cấp quản lý 

(cấp nhà nước/ 

ngành/ cơ sở/ khác) 

Đề tài nhánh: “Thực 

trạng khu vực tài 

chính trong quá trình 

tự do hóa các giao 

dịch vốn” thuộc Đề 

tài trọng điểm cấp 

Nhà nước 

MS: KX01/15/06-10 

1 năm Đã bảo vệ năm 2010 Cấp Nhà nước 

Đề tài: “Xây dựng 

mô hình kinh tế 

lượng vĩ mô phục vụ 

hoạch định và điều 

hành chính sách tiền 

tệ của Ngân hàng 

1 năm Đã bảo vệ năm 2013 Cấp ngành 
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Nhà nước Việt Nam” 

thuộc Đề tài trọng 

điểm cấp ngành 

MS: DTNH.02/2012 

13. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn liên quan đến chương trình, đề tài, 

dự án, đề án (nếu có) 

TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian áp dụng 

 

1    

14. Giải thưởng về khoa học liên quan đến chương trình, đề tài, dự án, đề án (nếu có) 

 

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

   

15. Thành tựu hoạt động khoa học khác liên quan đến chương trình, đề tài, dự án, 

đề án (nếu có) 
 

Hà Nội., ngày ..... tháng .... năm ... 
 

TỔ CHỨC 
2
 

(nơi đang công tác của cá nhân) 

(Họ tên và chữ ký 

của thủ trưởng tổ chức, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CÁ NHÂN  

 (Họ tên và chữ ký) 

 

 

 

 

                                                 
2
 Ghi chú: đối với cá nhân đã nghỉ hưu không phải có phần xác nhận của tổ chức 


