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1. Thông tin cá nhân
Họ và tên
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Ngày tháng năm sinh

10 tháng 11 năm 1980

Giới tính

Nam

Nơi sinh

Thanh Hóa

Quê quán
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Địa chỉ liên lạc
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Điện thoại cơ quan
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Điện thoại di động
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Học vị cao nhất

Tiến sỹ

Năm, nơi công nhận học vị

2010

Chức danh khoa học

PGS

Năm phong chức danh khoa học

2015

Chức vụ và đơn vị công tác
Giảng viên, Khoa Khoa học Quản lý, trường Đại học Kinh tế
(hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu) Quốc dân

2. Trình độ học vấn
2.1. Quá trình đào tạo
2.1.1. Đại học
Năm tốt nghiệp
2002

Hệ đào tạo
Chính Quy

Chuyên ngành đào tạo
Tài chính công

Cơ sở đào tạo
Đại học Kinh tế
Quốc dân

Trang 1

2.1.2. Thạc sĩ
Năm cấp bằng
2005

Chuyên ngành

Nơi đào tạo

Chính sách xã hội và chính sách
công

Đại học tổng hợp Leeds, Vương quốc
Anh

Quản lý kinh tế

Đại học Kinh tế Quốc dân

2.1.3. Tiến sĩ
2010

2.2. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có)
Thời gian

Nội dung đào tạo

Đơn vị đào tạo

3/2009

Tăng cường năng lực xây dựng kế
hoạch phát triển giáo dục trung hạn
cấp tỉnh/thành phố

Dự án BCEP (Hà Nội)

11/2010

Tập huấn đánh giá nhanh về lưới anh
sinh xã hội, Thiết kế và tính toán tài
chính: Từ công cụ, Phương pháp đến
thực hành

ILO (BangKok)

4/2011

Trao đổi giảng viên giữa Đại học
Kinh tế quốc dân và Đại học
Carlifornia State University,
Longbeach

USA

2.3. Trình độ ngoại ngữ
Ngoại ngữ

Trình độ, mức độ sử dụng

Tiếng Anh

Thành thạo

3. Quá trình công tác
Thời gian
2003-2008

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Khoa Mác Lê nin, Đại học KTQD

Giảng viên

2008 đến
2014

Khoa Khoa học quản lý, Đại học KTQD

2014 đến nay

Khoa Khoa học quản lý, Đại học KTQD

Phó trưởng khoa

4. Nghiên cứu khoa học
4.1. Lĩnh vực nghiên cứu

Liên quan đến lĩnh vực công và chính sách xã hội

4.2. Các công trình khoa học đã công bố
4.2.1. Sách giáo trình, sách chuyên khảo
Năm xuất
bản

Tên sách

Mức độ tham gia
(là chủ biên, là đồng tác giả, tham gia

Nơi xuất bản
Trang 2

viết một phần)

2006

2008

2009

2009

2010

2010

2010

2011

2011

2012

Chính sách xã hội nông thôn:
Kinh nghiệm Cộng hòa Liên
bang Đức và thực tiễn Việt
Nam
Tự chủ tài chính ở các trường
đại học công lập ở Việt Nam
hiện nay
Một số vấn đề về xã hội trong
các khu công nghiệp Việt
Nam
Xây dựng và hoàn thiện hệ
thống chính sách an sinh xã
hội ở Viêt Nam
Hoạt động khoa học và công
nghệ bằng nguồn vốn ngoài
ngân sách nhà nước tại các
trường đại học khối nông lâm
và kinh tế
Việt Nam đổi mới và phát
triển
An sinh xã hội đối với nông
dân trong điều kiện kinh tế thị
trường ở Việt Nam

Thành viên
GPXB: 664-2006/CXB/113/LLCT
Thành viên
GPXB: 824-2008/CXB/24124/ĐHKTQD
Thành viên
GPXB: 455-209/CXB/0571/ĐHKTQD
Thành viên
GPXB: 91-2009/CXB/45776/NXBCTQG
Thành viên
GPXB: 576-2010/CXB/01363/ĐHKTQD
Thành viên
GPXB: 23-2010/XCB/28194/NXBCTQG
Tác giả
GPXB: 23-2010/CXB/62994/NXBCTQG

Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cao Bằng giai
đoạn 2011 – 2015 tầm nhìn
2020

GPXB: 1238-QĐ/NXBCTQG
ngày 31/12/2011

Đảm bảo tài chính thực hiện
An sinh xã hội đối với người
cao tuổi khu vực nông thôn
Việt Nam hiện nay

GPXB: 1320-2011/CXB/02250/ĐHKTQD

Những vấn đề cơ bản trong
quản lý y tế, giáo dục và an
sinh xã hội ở Việt Nam

Chủ biên

NXB Lý luận
chính trị

NXB Đại học
Kinh tế quốc dân
NXB Đại học
Kinh tế quốc dân
NXB Chính trị
quốc gia
NXB Đại học
Kinh tế quốc dân

NXB Chính trị
quốc gia
NXB Chính trị
quốc gia
NXB Chính trị
quốc gia

NXB Đại học
Kinh tế quốc dân

Nhà xuất bản
Đại học Kinh tế
quốc dân
Năm 2012

2013

Tách biệt xã hội về kinh tế
đối với nông dân Việt Nam

Chủ biên

Nhà xuất bản
Chính trị quốc
gia - Sự Thật
Năm 2013

2012

Quản lý học

Tham gia

Nhà xuất bản
Đại học Kinh tế
quốc dân
Trang 3

Năm 2012
2012

Chính sách Kinh tế - Xã
hội (Chính sách công)

Tham gia

Nhà xuất bản
Tài chính Năm
2012

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)

7/2002

Đầu tư tài chính cho đào tạo
đại học ở Việt Nam: thực
trạng và kiến nghị

Tạp chí Kinh tế và dự báo

3/2006

Khía cạnh kinh tế của vấn đề
Tách biệt xã hội: Thực tiễn
châu âu và nhận định của các
nước đang phát triển

Tạp chí Kinh tế và phát triển

3/2006

Đói nghèo và tách biệt xã hội
ở Việt Nam hiện nay

Tạp chí Kinh tế và dự báo

4/2006

Tách biệt xã hội về kinh tế và
chính sách an sinh xã hội cho
nông dân nước ta

Tạp chí Phát triển kinh tế

4/2006

Việc làm và tách biệt xã hội
về kinh tế trong nông thôn
Việt Nam hiện nay

Tạp chí Nông nghiệp và phát

8/2006

Một số vấn đề về chính sách
an sinh xã hội trong nôn thôn
Việt Nam.

Tạp chí Nghiên cứu kinh tế
Số 339, trang 33 – 43

Tác giả

Tạp chí Kinh tế và phát triển
Nghiên cứu hệ thống chính
Số đặc san, trang 84 - 89
sách xã hội nông thông Cộng
hòa Liên bang Đức và kiến
nghị đối với việc xây dựng hệ
thống an sinh xã hội cho nông
dân Việt Nam

Tác giả

Tạp chí Nghiên cứu kinh tế
Số 364, trang 21 – 33

Tác giả

10/2006

Tác giả

Số 351, trang 13 -15

Tác giả

Số 105, trang 46 - 50

Tác giả

Số 395, trang 31 - 32

Tác giả

Số 186, trang 13 - 16

Tác giả

triển nông thôn
Số 81, trang 15 -18

9/2008

Phát triển hệ thống an sinh xã
hội đối với nông dân Việt
Nam hiện nay.

10/2008

An sinh xã hội đối với nông
dân ở Việt Nam hiện nay:
thực trạng và khuyến nghị.

Tạp chí Kinh tế và phát triển
Số đặc san, trang 48 – 53

Tác giả

5/2009

Dịch vụ xã hội cho các đối
tượng yếu thế: Kinh nghiệm
các nước và bài học cho Việt
nam

Tạp chí Kinh tế và phát triển

Đồng tác giả

11/2009

Số 143, trang 14 – 16

Dịch vụ hướng nghiệp và giới Tạp chí Kinh tế và phát triển
thiệu việc làm cho các đối
Số 149, trang 20 – 25
tượng tham gia vào thị trường
lao động ở Việt Nam: Thực
trạng và khuyến nghị

Tác giả

Trang 4

3/2010

Hoạt động khoa học và công
nghệ bằng nguồn vốn ngoài
ngân sách nhà nước trong
các trường đại học Việt Nam:
Thực trạng và khuyến nghị

4/2010

An sinh xã hội trong sự phát
triển của Việt Nam

6/2011

9/2011

T.7
2012
T.11
2012
T.3 2013

T.4
2013

Tạp chí Kinh tế và phát triển

Số 154, trang 16 – 23
Tác động của cơ chế tài chính Tạp chí Kinh tế và phát triển
đến sự phát triển của hệ thống Số 168 (kỳ 2) trang 64 -70
giáo dục phổ thông ở Việt
Nam : Thực trạng và khuyến
nghị
Xây dựng sàn An sinh xã hội Tạp chí Nghiên cứu kinh tế
ở Việt Nam

1/2012

Tạp chí Kinh tế và phát triển
Số 153, trang 54 – 60

Tử chủ của các trường Đại
học công lập Việt Nam hiện
nay: Thực trạng và vấn đề
Chính sách xã hội đối với
người có công ở Việt Nam:
Thực trạng và khuyến nghị

Số 400, trang 8-18
Tạp chí Kinh tế và phát triển
Số 175 trang 70 -76
Kinh tế và Phát triển

Đồng tác giả

Tác giả
Đồng tác giả

Tác giả
Đồng tác giả
Tác giả

Số 181, tháng 7 năm 2012,
trang 57-61

Nông dân bị tách biệt xã Lý luận chính trị
hội về kinh tế - thực trạng
và khuyến nghị

Đồng tác giả

Những bất cập từ cơ chế, Kinh tế và Phát triển
chính sách thực hiện bảo Số 189 (II), tháng 03 năm
hiểm y tế và một số khuyến 2013, trang 79-82
nghị để thực hiện mục tiêu
bảo hiểm y tế toàn dân của
Việt Nam

Đồng tác giả

Di dân nông thôn - Thành Kinh tế và Phát triển
Tác giả
thị với phát triển kinh tế xã Số 190, tháng 04 năm 2013,
hội ở Việt Nam hiện nay: trang 44-53
Thực trạng và khuyến nghị
chính sách

T1. 2014

Vấn đề việc làm tại khu Kinh tế và Phát triển
kinh tế Vũng Áng- Thực số 199 (II) tháng 01 năm
trạng và kiến nghị
2014, tr. 64-71

Đồng tác giả

T3 2014

Phối hợp bốn nhà trong KT&PT, số 201 (II) tháng
phát triển ngành dược liệu 03 năm 2014, tr. 92-96
ở Việt Nam hiện nay

Đồng tác giả

T4. 2014

Thu hút đầu tư trực tiếp KT&PT, số 202 (II), tháng
nước ngoài trên địa bàn 04 năm 2014, tr. 15-19
tỉnh Thanh Hóa: Thực
trạng và khuyến nghị

Đồng tác giả

T6 2014

Mối quan hệ giữa thực KT&PT, số 204 (II), tháng

Tác giả
Trang 5

hiện tiến bộ, công bằng xã 06 năm 2014, tr. 10-15
hội gắn với phát triển kinh
tế ở Việt Nam
T11 2014

Đánh giá các yếu tố tác KT&PT, số 209 (II), tháng
động đến thu nhập nội sinh 11 năm 2014, tr. 63-67
của hộ gia đình thuộc khu
vực nông thôn tại một số
tỉnh Bắc Trung Bộ

Đồng tác giả

T3
2015

Quản lý của Ủy ban Nhân KT&PT, số 213 (II), tháng 03 Đồng tác giả
dân tỉnh, thành phố đối với năm 2015, tr. 48-54
các trường đại học, cao
đẳng trên địa bàn

T8
2015

Cung ứng dịch vụ công ở KT&PT, số 218, tháng 08 năm Đồng tác giả
Việt Nam hiện nay
2015, tr. 2-10

T9
2015

Đảm bảo an sinh xã hội đối KT&PT, số 219 (II), tháng 09
với đồng bào dân tộc thiểu năm 2015, tr. 35-42
số tại Hà Giang

Tác giả

T12

Quản lý nhà nước trong thể
chế hiện đại ở Việt Nam

Tác giả

2016

KT&PT, số 234, tháng 12
năm 2016, tr. 31-39

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)

2012

Income and Life Quality of Journal of Economics and
households suffering social Development
exclusion

2013

Empirical research on International Journal of Coauthor
incomes and spending Social
Sciences
&
status
of
farming Interdisciplinary Research
households with migrant
workers in some NorthCentral
provinces
of
Vietnam

12/2017

Reviewing
the
latest
national
policies
and
services for people with
severe
mental
health
disorders in governmentfunded
institutions
in
Vietnam,
and
policy
recommendations
for
service improvements;

Asia Pacific Journal of
Social
Work
and
Development; 28 Dec
2017;
https://doi.org/10.1080/021
85385.2017.1418417
(SCOPUS Journal)

Coauthor

Hoi Van Nguyen,
Ha Thi Hai Do,
Van Thi Anh Le
& Ngoc-Anh Mai

Trang 6

4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước
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

5/2009

Bảo đảm an sinh xã hội trong thời kỳ
suy thoái kinh tế: Kinh nghiệm quốc tế
và khuyến nghị cho Việt Nam

Đồng tác giả

Đại học Kinh tế
quốc dân

7/2009

Tài chính cho an sinh xã hội khu vực
nông thôn: Thực trạng và dự báo

Tác giả

Sầm Sơn, Thanh
Hóa

10/2009

Hiện trạng nguồn lực tài chính thực
hiện chính sách an sinh xã hội giai đoạn
2004 – 2008 và dự báo cho giai đoạn
2011 -2020

Tác giả

Đồ Sơn, Hải Phòng

6/2010

Bảo vệ rủi ro việc làm trên thị trường
Tác giả
lao động: Kinh nghiệm Cộng hòa liên
bang Đức và khuyến nghị cho Việt Nam

Hà nội

12/2015

Sự hài lòng của khách hàng đối với dịch Đồng tác giả
vụ thoại của Vinaphone

Hà Nội

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

Tên báo cáo khoa học

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

Địa điểm tổ chức
hội thảo

T.6 2012

Nâng cao thu nhập cho nông hộ: Đồng tác giả
Kinh nghiệm của Việt Nam và
khuyến nghị đối với Cộng hòa nhân
dân Lào

Viên Chăn, Lào

2013

Employment of farmers suffering Tác giả
social exclusion in economic aspect

Đại học tổng hợp
Sheldfiled
VQ
Anh

2015

Internal
Income
of
Farmer Đồng tác giả
Households Suffering Economically
Social Exclusion: Evidence from
Vietnam

international
conference
proceedings:
emerging issues
in economics and
business in the;
NEU

2017

Recent evidence and employment Mai Ngoc Anh,
solutions for informal labor in Tran Lan Huong
Vietnam;
context
of
global
integration;

international
conference
proceedings:
emerging issues
in economics and
business in the;
NEU

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

Tình trạng đề tài
Trang 7

trong đề tài
Điều tra thực trạng và kiến
nghị giải pháp và kiến nghị
giải pháp đổi mới đầu tư tài
2003-2004 chính đối với các trường đại
học ở Việt Nam phù hợp với
chính phủ chế thị trường và hội
nhập kinh tế quốc tế

Dự án điều tra
cơ bản cấp bộ
năm 2004; Bộ
GD&ĐT

(đã nghiệm thu/chưa
nghiệm thu)

Thành viên

Đã nghiệm thu

Nghị Định thư
giữa chính phủ
Việt Nam
Nghiên cứu kinh nghiệm xây
(giao cho Đại
dựng chính sách xã hội nông
học KTQD) và
2005-2006
Thành viên
thôn ở Cộng hoà liên bang Đức chính phủ
và vận dụng cho Việt Nam
CHLBĐ (giao
cho Đại học
Humbold
Berlin)

Đã nghiệm thu

Cơ sở khoa học cho việc xây
dựng và hoàn thiện hệ thống
2006-2008 chính sách an sinh xã hội ở
Việt Nam giai đọan 2006 –
2010
2007 –
2008

Giải quyết vấn đề tách biệt xã
hội: kinh nghiệm quốc tế và
bài học cho Việt Nam

Xu hướng già hóa dân số và
nguồn tài chính thực hiện
2008-2009 chính sách an sinh xã hội trong
khu vực nông thôn Việt Nam
đến năm 2020

Đề tài cấp nhà
nước

Thành viên

Đã nghiệm thu

Đề tài cấp cơ
sở (cấp
trường)

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu

Đề tài cấp bộ

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu

Đề tài Bộ Lao
động Thương
binh và xã hội

Chủ nhiệm

Đã bảo vệ

2008

Cung cấp và sử dụng dịch vụ
tư vấn để thực hiện hợp phần 1
dự án: “Dịch vụ xã hội đối với
nhóm yếu thế và người lao
động – kinh nghiệm quốc tế và
thực tiễn của Việt Nam năm
2007 – 2008:” do Cơ quan hợp
tác và phát triển Tây Ban Nha
tài trợ

2009-2010

Phân tích thực trạng về quản lý
tài chính trường đại học: Phân
tích thực trạng phân bổ ngân
Đề tài cấp bộ
sách nhà nước cho giáo dục đại
học, học phí và hỗ trợ tài chính
cho sinh viên

Thành viên

Đã bảo vệ

2009-2010

Luận cứ khoa học của việc xây
dựng hệ thống mục tiêu phát
triển kinh tế xã hội của tỉnh
Cao Bằng thời kỳ 2011 – 2015,
tầm nhìn 2020

Thành viên

Đã bảo vệ

Trường ĐH
KTQD và
UBNB tỉnh
Cao Bằng
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2011-2013

Nghiên cứu tách biệt xã hội về
kinh tế và các giải pháp giảm
tách biệt xã hội đối với nông
dân Việt Nam

Quỹ Nghiên
cứu cơ bản,
Chủ nhiệm
Bộ Khoa học đề tài
và Công nghệ

2011-2013

Chính sách xã hội đối với di
Nghị đinh thư
dân nông thôn- thành thị: kinh
Việt
Nam Thành viên
nghiệm Hàn Quốc và vận dụng
Hàn Quốc
cho Việt Nam

2014

Đề tài nhà
nước thuộc
Quản lý nhà nước đối với giáo chương trình
dục đại học: Một số kinh Khoa
học
2017-2020 nghiệm của Trung Quốc và
Chủ nhiệm;
giáo
dục
Khuyến nghị cho Việt Nam;
2016-2020;
KHGD/1620.003;

2017-2020;

Đề tài nhà
nước thuộc
chương trình
những vấn
đề cơ bản và
Đảm bảo dịch vụ xã hội cơ cấp bách về
bản cho người dân vùng dân dân tộc thiểu
2017-2020 tộc thiểu số trong thời kỳ
Thư ký
số và chính
Đổi mới;
sách dân tộc
thiểu số ở
Việt
Nam
đến
năm
2030,
CTDT.19.17

2017-2020;

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

2002

Giải nhất giải thưởng sinh viên nghiên cứu
khoa học cấp quốc gia

VIFOTEC

2014

Giải nhất giải thưởng giảng viên trẻ tham gia
nghiên cứu khoa hoc

Bộ Giáo dục và Đào tạo

4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn NCS
Họ tên
NCS

Đề tài luận án

1

Lê Chí Phương

2

Nguyễn Thị Thủy

3

Nguyễn Phùng Quân

Cơ sở
đào tạo
Đại học kinh
tế quốc dân

Thời gian
đào tạo

Vai trò
hướng dẫn

2015-2018

Hướng dẫn II

2017-2020

Hướng dẫn I

2017-2020

Hướng dẫn I
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4.6. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học
Tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề; thành viên ban biên tập các tạp chí khoa học trong và
ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế…
Tên tổ chức

Vai trò tham gia

XÁC NHẬN CỦA TRƯƠNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
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