LÝ LỊCH KHOA HỌC
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Họ và Tên: Nguyễn Thạc Hoát

2

Năm sinh: 1960

4

Học hàm:

Năm được phong học hàm:

Học vị: Tiến sĩ Kinh tế

Năm đạt học vị: 1994

Nam/Nữ: Nam
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5

Chức danh nghiên cứu: Giảng viên
Chức vụ: Trưởng khoa TC – TT, Học viện Chính sách & Phát triển, Bộ Kế hoạch & Đầu tư

6

Địa chỉ nhà riêng:

7

Điện thoại:

Nhà riêng:

8

Fax:

E-mail: thachoat123@gmail.com

9

Quá trình đào tạo

TT

Bậc đào tạo

Mobile: 0978 430 366

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt
nghiệp

Đại học Kinh tế Quốc dân-Hà
nội

Tài chính-Ngân hàng

Tiến sĩ

Đại học Kinh tế Quốc dân-Hà
nội

Tài chính-Lưu thông tiền tệTín dụng
1991-1993

3

Cao cấp lý luận
Chính trị

Học viện Chính trị Quốc gia
HCM

Cao cấp lý luận Chính trị

1999-2001

4

Chuyên viên cao
cấp

Học viện Hành chính Quốc gia

Học viện Hành chính Quốc
gia

3/20075/2007

5

Chứng chỉ

Đại học sư phạm Hà nội

Nghiệp vụ Sư phạm

5/20117/2011

Ngân hàng Thế giới(World
Bank) Ngân hàng Nhà nước
Việt nam, Swedish Sida.

Tài chính-Tiền tệ-Ngân
hàng

1

Đại học

2

6

Chứng chỉ: Traing
of Trainer

1978-1983

8/199710/1997

8/19959/1995

Quản trị kinh
doanh Ngân hàng

Ngân hàng The First Bank Đài
loan

Ngân hàng Thương mại

8

Công nghệ Ngân
hàng hiện đại

Malaysia (Dự án World Bank tài
trợ)

Công nghệ Ngân hàng hiện
đại

9/200210/2002

9

Quản lý Tài sản
Nợ, Tài sản có của
Ngân Hàng

Luxembourg(Dự án World
Bank)

Quản lý Tài sản Nợ, Tài sản
có của Ngân Hàng

10/200411/2004

10

Quá trình công tác

7

TT
1

2

3

4

5

Thời gian
(từ năm... đến năm...)
Từ 7/2010-nay

Vị trí công tác
Trưởng khoa TC-TT
Phó chủ tịch Hội đồng Khoa
học & Đào tạo

Tổ chức công tác

Địa chỉ tổ chức

Học viện Chính sách và
Phát triển

Số 8B Phố Tôn
Thất Thuyết, Hà
Nội

VT Financial Holding
-VFA Corporation

VT
Financial
Holding
-VFA
Corporation

Từ 2009-6/2010

Phó chủ tịch HĐQT
Chủ tịch HĐQT

Từ 2001-2008

Ủy viên Hội đồng Khoa học
và công nghệ Ngân hàng Nhà
nước Việt nam nhiệm kỳ
2002-2005
-Ủy viên Hội đồng Khoa học
và công nghệ Ngân hàng Nhà
nước Việt nam nhiệm kỳ
2005-2008

Từ 1994-4/2008

Giám đốc khối kinh doanh
Đối nội(1994-1996)
Ủy viên thường trực Hội đồng
quản trị Ngân hàng công
thương Việt nam.(1997-2005) Ngân hàng Công thương
Quyền Chủ tịch Hội đồng Việt nam
quản trị Ngân hàng công
thương Việt nam.(2006-2007)
Chủ tịch công ty Chứng
khoán Ngân hàng
Công
thương VN(2000-4/2008

Số 108 Trần
Hứng Đạo, Hà
Nội

Từ 1992-1993

Ngân hàng Công thương
Giám đốc chi nhánh Ngân
Việt nam, Chi nhánh Tam
hàng Quảng Nam
kỳ,Quảng nam-Đà nẵng

Số 471 Phan
Chu Trinh,Tam
Kỳ,tỉnh Quảng
Nam

Cán bộ Tín dụng,
-Trưởng phòng Tín dụng,
-Phó giám đốc chi nhánh.
-Giám đốc chi nhánh.

Ngân hàng Nhà Nước Việt
Nam-Hội đồng Khoa học
và Công nghệ Ngân hàng
Nhà nước Việt nam

Ngân hàng Nhà nước Việt
nam chi nhánh huyện Tam
kỳ-Quảng nam Đà nẵng.

Số 49 Lý Thái
Tổ

Số 471 Phan
Chu Trinh,Tam
Kỳ,tỉnh Quảng
Nam

6

Từ 1984-1991

11

Các công trình công bố chủ yếu (liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến nhiệm
vụ KH&CN trong 05 năm gần nhất)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình

TT

Tên công trình
(bài báo, công trình.)

1

Thách thức kinh tế vĩ mô, khó khăn
thanh khoản của nền kinh tế và giải
pháp cho doanh nghiệp

Đồng tác giả

2

Nhìn lại chính sách tài chính, tiền
tệ ( 2011-2012). Gợi ý chính sách
tiền tệ những năm tiếp theo

Đồng tác giả

3

Hoàn thiện môi trường chính sách
để phát triển Hệ thống tài chính

Đồng tác giả

Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Hội thảo khoa học “Thách thức
kinh tế vĩ mô, khó khăn thanh
khoản của nền kinh tế và giải
pháp cho doanh nghiệp”
Hội thảo khoa học “Nhìn lại
chính sách tài chính, tiền tệ với
mục tiêu kiểm soát lạm phát, thúc
đẩy tăng trưởng, đảm bảo an toàn
hệ thống tài chính”
Hội thảo khoa học ‘Phát triển hệ
thống tài chính Việt Nam góp

Năm
công bố

2013

2013

2013

Việt Nam
4

5

6
12

Lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở
Việt Nam
Phối hợp chính sách tài khóa với
chính sách tiền tệ trong điều hành
kinh tế vĩ mô 2014 - 2015

TT

14

TT

Đồng tác giả

Hội thảo khoa học “Phối hợp
chính sách tài khóa với chính
sách tiền tệ trong điều hành kinh
tế vĩ mô 2014 – 2015”

2014

Năm
cấp văn
bằng

Tên và nội dung văn bằng

Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có)
Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian
(bắt đầu - kết
thúc)

Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia (trong 05 năm gần đây thuộc lĩnh vực
nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có)
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã
chủ trì

Thời gian
(bắt đầu - kết
thúc)

Tham gia đề tài “Hoàn thiện cơ chế xử
lý tài sản đảm bảo tiền vay trong hoạt
động Tín dụng của Ngân hàng thương
mại Việt nam”

2005

2

Tham gia đề tài “Xây dựng bộ chỉ tiêu
đánh giá hiệu quả đầu tư nước ngoài tại
Việt nam”

2010

3

Tham gia đề án “Quy hoạch tổng thể
phát triển kinh tế Xã hội Thành phố
Tam kỳ,Tỉnh Quảng Nam”

1

2013

Các bài báo khoa học đăng trên các Tác giả, Đồng tác
tạp chí chuyên ngành trong nước
giả
Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống
cây trồng đã được cấp (liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký – nếu có)

TT

13

Đồng tác giả

phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ
trợ tăng trưởng”
Hội thảo khoa học “Lạm phát và
tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam”

Thuộc chương
trình
(nếu có)
Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước
Việt nam

Tình trạng
(đã nghiệm thu,
chưa nghiệm thu)
Hoàn thành loại tốt

Bộ trưởng Bộ Kế
hoạch và Đầu tư

Hoàn thành loại tốt

Ủy ban Nhân dân
Tỉnh Quảng nam

Hoàn thành loại tốt

2012

Ủy ban Nhân dân
Tỉnh Quảng nam

Hoàn thành loại tốt

2012

4

Tham gia đề án “Chiến lược và giải
pháp đầu tư phát triển khu kinh tế mở
Chu lai-Quảng nam(2012-2015)”

5

Phó chủ nhiệm đề tài “Xác định phạm
vi nợ công và trần nợ công an toàn Việt
Nam giai đoạn 2014-2020”

2013 - 2014

Bộ trưởng Bộ Kế
hoạch và Đầu tư

Hoàn thành loại tốt

6

Tham gia đề tài “Tổng hợp tình hình
kinh tế - xã hội của 63 tỉnh thành phố
của Việt Nam”

2013

Cấp HV

Hoàn thành loại tốt

7

Tham gia Đề án “Nghiên cứu cải cách
thể chế kinh tế Việt Nam giai đoạn
2014 – 2020, tầm nhìn 2025

2013

Bộ trưởng Bộ Kế
hoạch và Đầu tư

Đang triển khai

8

Tham gia đề án “Lồng ghép thu hút
ODA vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương”

2014

Cấp HV

Hoàn thành loại tốt

9

Tham gia đề tài “Xây dựng phương
pháp đánh giá xếp hạng tín dụng doanh
nghiệp Việt Nam”

2013 - 2014

Cấp Bộ

Hoàn thành loại tốt

10

Tham gia đề án “Vai trò của nhà nước
trong phát triển hệ thống tài chính Việt
Nam”

2015

World Bank

Hoàn thành loại tốt

11

Tham gia 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 "

2015

Cấp Bộ

Hoàn thành loại tốt

12

Tham gia đề tài “Nâng cao chất lượng
tăng trưởng ngành công nghiệp của TP.
Hà Nội đến năm 2020”

2015 - 2016

Cấp Bộ

Đang triển khai

