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9. Lĩnh vực nghiên cứu:  Kinh tế quốc tế, Thương mại quốc tế, Đầu tư quốc tế 
10. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Cử nhân Đại học Ngoại 
thương, Hà nội 

Kinh tế và Kinh doanh 
quốc tế 

2010 

Thạc sỹ Đại học Ajou, Hàn 
Quốc 

International Trade 2014 

Thạc sỹ Đại học Ngoại thương Kinh tế quốc tế 2015 

11. Trình độ ngoại ngữ 

Tên Ngoại ngữ Nghe Nói Đọc 

Tiếng Anh Tốt Tốt Tốt 



12. Quá trình công tác1 
 

Thời gian 
(Từ năm ... đến năm...) 

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên 
môn 

Tên tổ chức công tác, Địa chỉ 
tổ chức 

               2011 Nhân viên CSR Tài chính ngân 
hàng 

Ngân hàng thương mại cổ 
phần Á Châu 

11/2011 đến nay Giảng viên Thương mại quốc 
tế, Kinh tế quốc 
tế, Nghiệp vụ 
kinh doanh xuất 
nhập khẩu 

Học viện Chính sách và Phát 
triển 

13. Các bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo đã công bố 
 
T
T 

Tên công trình 
(bài báo, tham luận)  

Nơi công bố 
(tên, số tạp chí, hội thảo, trong nước, 

quốc tế) 

Năm công 
bố 

Tác giả hoặc   
đồng tác giả  

1 
Cơ hội và thách thức đối 
với thu hút đầu tư nước 
ngoài vào công nghiệp điện 
tử Việt Nam khi tham gia 
Cộng đồng kinh tế 
ASEAN. 

Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ 
số 3+4 (444+445) tháng 2/2016 

2/2016 Tác giả 

2 
 
Research on determinants 
of trade balance in 
Vietnam: a VAR approach 

The 12th International Conference on 
Humanities and Social Sciences: 
Social and Culture Geography -
ICHUSO 2016 – 11/2016 

ISBN 978-616-223-964-9 

11/2016 Tác giả  

3 
 
Research on determinants 
of trade balance in 
Vietnam: a VAR approach 

 
The Journal of Asian Review of 
Public Affairs and Policy (ARPAP), 
Vol 3. No 1 2017 
ISSN: 9786162234361  
Online: 9786162234 

 

6/2017 Tác giả 

14. Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố 

 
T
T 

Tên công trình 
(Sách, báo, tài liệu…)  

Nơi công bố 
(Nhà xuất bản, nơi xuất 

bản) 

Năm công 
bố 

Chủ biên, đồng 
chủ biên, tham 

gia  

     

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì hoặc tham gia  
 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì 
hoặc tham gia 

Thời gian thực hiện 
(ngày, tháng, năm 

Tình trạng đề tài 
(thời điểm 

Cấp quản lý 
(cấp nhà nước/ 

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



theo Hợp đồng ký 
kết), thuộc chương 

trình (nếu có) 

nghiệm thu, kết 
quả đạt được, 

xếp loại) 

bộ/ cơ sở/ khác) 

Đề án “Nghiên cứu về những thách 
thức, thuận lợi trong thu hút đầu tư 
nước ngoài và sự chuẩn bị của Việt 
Nam khi gia nhập Cộng đồng kinh tế 
ASEAN vào năm 2015” 

 
3/2015 – 9/2015 

 
Nghiệm thu loại 

xuất sắc 

 
Cấp Bộ 

 
Đề án “Mở mã ngành đào tạo thạc sỹ 

Kinh tế quốc tế tại Học viện Chính sách 
và Phát triển 

 

6/2015 – 12/2015 Đã nghiệm thu Cấp cơ sở 

 
Đề án “Rà soát, đánh giá và điều chỉnh 
nội dung chương trình đào tạo bậc đại 
học hệ chính quy tại Học viện Chính 

sách và Phát triển” 
 

2015 Đã nghiệm thu Cấp Bộ 

 
Đề tài” Giải pháp hoàn thiện nội dung 

chương trình đào tạo chuyên ngành 
Kinh tế đối ngoại nhằm đáo ứng nhu 

cầu thị trường lao động trong bối cảnh 
Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế” 

‘ 

6/2015-12/2015 Nghiệm thu loại 
tốt 

Cấp cơ sở 

Đề án “Nghiên cứu các chính sách thu 
hút vốn đầu tư nước ngoài nhằm cải 

thiện giá trị gia tăng của hàng xuất khẩu 
trong điều kiện gia nhập Hiệp định 
thương mại tự do xuyên Thái Bình 

Dương (TPP)” 

01/2016-12/2016 Đã nghiệm thu Cấp Bộ  

16. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có) 
 

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

1    

 
17. Giải thưởng về khoa học (nếu có) 
 
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 



   

18. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, 
nghiệm thu, đánh giá  các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương 
đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây) 

TT Hình thức Hội đồng Số lần 

   

19. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có) 

TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc 
đồng hướng dẫn Đơn vị công tác 

Năm bảo 
vệ thành 

công 
     

20. Thành tích khác 
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc 

đồng hướng dẫn 
Giải thưởng Năm tặng 

thưởng  

1 Lê Nhật Anh 
Bạch Kim Chi 
Vũ Thị Lan 
Nguyễn Phương Thảo 
 

Hướng dẫn Giải nhất Hội nghị sinh viên 
Nghiên cứu khoa học cấp Học 
viện năm học 2015-2016 

2016 

2 Nguyễn Tiến Đạt 
Trương Bảo Anh 

Hướng dẫn Giải nhất Hội nghị sinh viên 
Nghiên cứu khoa học cấp 
Khoa năm học 2016-2017 

4/2017 

 
Tôi xin cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác. 

Hà Nội, ngày 05  tháng 08 năm 2017 
 

 CÁ NHÂN  
(Họ tên và chữ ký) 

 

 

 

 

 


