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8 tài chính quốc gia
Provincial total factor productivity in
7 Vietnamese agriculture and its
determinants
Đo lường phát triển tài chính của Việt
6 Nam sử dụng chỉ số phát triển tài chính
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Kiểm định giả thuyết hội tụ đội với năng
4 suất nhân tố tổng hợp trong sản xuất
nông nghiệp Việt Nam
Phân tích hiệu quả kỹ thuật, năng suất
nhân tố tổng hợp và khoảng cách trong
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Tạp chí Kinh tế
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Tác giả

Tạp chí Kinh tế
và Phát triển
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Tác giả

Tạp chí Kinh tế
và Phát triển
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Đồng tác
giả

2015

Đồng tác
giả
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Tác giả

Tạp chí Kinh tế
và Phát triển
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Đồng tác
giả

Tạp chí Kinh tế
và Phát triển
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Đồng tác
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Tạp chí Kinh tế
và Phát triển
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Tạp chí Kinh tế
và Phát triển
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Tác giả
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Tạp chí Kinh tế
& Phát triển
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Economics and
Development

Tạp chí Kinh tế
& Phát triển
Tạp chí Kinh tế
& Phát triển
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4. Phát triển khu vực đầu tư trực
tiếp nước ngoài (FDI) trong
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triển bền vững của Việt Nam
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Đang thực
hiện
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được)

Cấp quản lý
(cấp nhà nước/
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1. Innovative Anti-Corruption
Research
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cứu với Tổ chức
Coffey

2. Hoàn thiện cơ chế, chính sách
tài chính nhằm huy động,
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các nguồn lực tài chính trong
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Đã nghiệm thu
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3. Mô hình tăng trưởng hài hòa
ở Việt Nam tiếp cận từ góc
độ doanh nghiệp
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Cấp Nhà Nước
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4. Kinh tế Việt Nam 2017 – Cải
thiên khả năng và chi phí tiếp
cận yếu tố sản xuất nhằm
thúc đẩy sự phát triển của
khu vực kinh tế tư nhân
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Đã nghiệm thu

Cấp cơ sở
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Tham gia
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Đánh giá kinh tế Việt Nam 2017:
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Phân tích hiệu quả kỹ thuật và năng
suất nhân tố tổng hợp – Vận dụng
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