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Ngày tháng năm sinh
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Giới tính
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Nơi sinh
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Chức danh khoa học
Năm phong chức danh khoa học
Chức vụ và đơn vị công tác
(hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu)

2. Trình độ học vấn
2.1. Quá trình đào tạo
Năm tốt
nghiệp

Bậc đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Cơ sở đào tạo

2016

Thạc sĩ

Chính sách công

KDI School of Puclic Policy
and Management

2011

Cử nhân

Kinh tế và quản lý công

Đại học Kinh tế quốc dân
Trang 1

2.2. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có)
Nội dung đào tạo

Thời gian

Đơn vị đào tạo

2.3. Trình độ ngoại ngữ
Trình độ, mức độ sử dụng

Ngoại ngữ
Tiếng Anh

IELTS 7.0

3. Quá trình công tác
Nơi công tác

Thời gian
2011-nay

Đại học Kinh tế quốc dân

Công việc đảm nhiệm
Giảng viên

4. Nghiên cứu khoa học
4.1. Lĩnh vực nghiên cứu
4.2. Các công trình khoa học đã công bố
4.2.1. Sách giáo trình, sách chuyên khảo
Năm
xuất bản

Mức độ tham gia
Tên sách

(là chủ biên, là đồng tác giả,
tham gia viết một phần)

Nơi xuất bản

Trang 2

4.2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước
Năm
công bố

Tên bài báo

Tên, số tạp chí công bố,
trang tạp chí

Mức độ tham gia
(là tác giả/đồng tác giả)

2013

Tách biệt xã hội về việc làm
của nông dân Việt Nam hiện
nay

Tạp chí quản lý kinh tế

Đồng tác giả

2013

Tác động của các dự án theo
chương trình 135 II tới việc cải
thiện chất lượng cuộc sống dân
cư tỉnh Điện Biên

Tạp chí Kinh tế phát triển
số đặc biệt 08/2013

Đồng tác giả

4.2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài
Năm
công bố

Tên bài báo

Tên, số tạp chí công bố,
trang tạp chí

Mức độ tham gia
(là tác giả/đồng tác giả)

4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước
Thời gian
hội thảo
2016

Tên báo cáo khoa học
Tự chủ trường đại học công lập: Một
số kinh nghiệm của Pháp và bài học
cho Việt Nam

Mức độ tham gia
(là tác giả/đồng tác giả)

Đồng tác giả

Địa điểm tổ chức
hội thảo
Đh Kinh tế quốc
dân
Trang 3

4.2.5. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế
Thời gian
hội thảo

Mức độ tham gia

Tên báo cáo khoa học

(là tác giả/đồng tác giả)

Địa điểm tổ chức
hội thảo
ĐH Công nghiệp
Hà Nội

2018

Spillover effects of FDI on
domestic firms in Vietnam

2017

The role of director and solutions to Đồng tác giả
improve management capacity of
director in SMEs in Hanoi

ĐH Kinh tế quốc
dân

Education inequality in Vietnam: Tác giả
assessing effects of socio-economic
background, gender and region
disparities on academic achievement

ĐH Kinh tế quốc
dân

2016

Tác giả

4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp
Thời gian
thực hiện

Tên chương trình, đề tài

Cấp quản lý
đề tài

Trách nhiệm
tham gia
trong đề tài

Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu/chưa
nghiệm thu)

2017-nay

Đánh giá hiệu quả và tác
động của chính sách đảm bảo
dịch vụ xã hội cơ bản cho
Nhà nước
người dân tộc vùng dân tộc
thiểu số từ Đổi mới đến nay

Thành viên

Chưa nghiệm thu

2017-nay

Đánh giá hiệu quả và tác
động của chính sách dạy
nghề, giải quyết việc làm cho Nhà nước
lao động vùng dân tộc thiểu
số từ Đổi mới đến nay

Thành viên

Chưa nghiệm thu

2018

Đánh giá tác động của
chính sách tín dụng cho
vay vốn sinh viên tới sự
thành công của sinh viên

Trường

Chủ nhiệm

Chưa nghiệm thu

2016-2017

Phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến việc chọn ngành
đào tạo của sinh viên chính
qui khi dự tuyển vào đại học
KTQD và một số gợi ý đổi
mới chính sách tuyển sinh
năm 2016 -2017

Trường

Thành viên

Đã nghiệm thu

2012-2013

Chính sách thu hút nhân tài ở
các cơ quan hành chính nhà
nước trên địa bàn TP. Hà Nội

Trường

Thành viên

Đã nghiệm thu

2009-2011

Đầu tư theo hình thức đối tác
công tư trong xây dựng kết

Bộ

Thành viên

Đã nghiệm thu
Trang 4

cấu hạ tầng giao thông đường
bộ ở Việt Nam
2008-2010

Đánh giá chất lượng dịch vụ
công-Ứng dụng dịch vụ khám
Bộ
chữa bệnh trên địa bàn Hà
Nội

Thành viên

Đã nghiệm thu

4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước
Năm

Hình thức và nội dung giải thưởng

Tổ chức trao tặng

4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn NCS
Họ tên NCS

Đề tài luận án

Cơ sở đào
tạo

Thời gian
đào tạo

Vai trò
hướng dẫn

Hà Nội, ngày tháng năm
NGƯỜI KHAI

Trang 5

Trang 6

