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LÝ LỊCH KHOA HỌC  

CỦA CÁC THÀNH VIÊN NGHIÊN CỨU THAM GIA ĐỀ TÀI 
 (Dưới bản lý lịch khoa học của mỗi thành viên có chữ ký của người khai và xác nhận của lãnh đạo) 

1. Thông tin cá nhân 

1 Họ và tên Bùi Thị Hoàng Mai Ngày sinh 01/08/1982  Nữ  

Chức danh khoa học Thạc sĩ Chức vụ hành chính Giảng viên 

2 Cơ quan công tác vàđịa chỉ Học viện Chính sách và Phát triển – toà nhà Bộ 

Kế hoạch và đầu tư – Ngõ 8B – Tôn Thất 

Thuyết – Cầu Giấy – Hà Nội 

 

Tên phòng, ban, bộ môn Khoa Kế hoạch Phát triển 

3 Điện thoại  Điện thoại di động 098 303 1618 

Fax  E-mail (đã đăng kí trên 

hệ thống OMS, nếu có) 

buihoangmai@gmail.co

m 

 

2. Quá trình đào tạo: 

Thời gian Tên cơ sởđào tạo Chuyên ngành Học vị 

2015 - 

2019 

Viện Nghiên cứu Quản lý 

kinh tế Trung ương 

Kinh tế phát triển Đang là 

NCS 

2008 – 

2011 

Viện Chính sách công và 

Quản lý – Dự án Việt Nam – 

Hà Lan, ĐH Kinh tế Quốc 

dân 

Kinh tế phát triển Thạc sĩ 

2001 – 

2005 

Trường Đại học Ngoại 

thương – Hà Nội 

Kinh tế đối ngoại Cử nhân 

 

3. Quá trình công tác: 

Thời gian Cơ quan công tác Địa chỉ và Điện thoại Chức vụ 

7/2009 – 

nay 

Khoa Kế hoạch Phát 

triển - Học viện Chính 

sách và Phát triển – Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư 

Toà nhà Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư – Ngõ 8B – 

Tôn Thất Thuyết – Cầu 

Giấy – Hà Nội 

ĐT: 04-37957366 

Giảng viên 

2/2007 – 

6/2009 

Trường Đại học Công 

Nghiệp – Hà Nội 

Xã Minh Khai – Huyện 

Từ Liêm – Hà Nội 

Giảng viên 

2/2006 – 

1/2007 

Công ty TNHH MeiGe – 

Trùng Khánh – Trung 

Quốc (Văn phòng đại 

diện tại Việt Nam) 

Phòng 603 – N6A – 

Trung Hoà Nhân Chính 

– Thanh Xuân – Hà Nội 

Thông dịch viên 

tiếng Trung 

Quốc 

mailto:buihoangmai@gmail.com
mailto:buihoangmai@gmail.com
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4. Ngoại ngữ (nhận xét theo các mức: A- Yếu; B- Trung bình; C- Khá; D- Thành 

thạo) 

Ngoại ngữ Đọc Viết Nói 

Tiếng Anh D D B 

Tiếng Trung Quốc C C D 

 

5. Kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu 

5.1. Hướng nghiên cứu chính theo đuổi trong 5 năm gần đây. 

a. Tối ưu hoá 

Nghiên cứu tìm kết hợp tối ưu giữa các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu môi 

trường và xã hội bằng các phương pháp tối ưu hoá. 

 

b. Phân tích định lượng 

Phân tích định lượng các vấn đề thuộc lĩnh vực của kinh tế vĩ mô và kinh tế 

phát triển (đo lường lợi suất giáo dục bằng mô hình hồi quy tuyến tính; đo 

lường đóng góp của các yếu tố vào thay đổi năng suất lao động, lượng phát 

thải, tăng trưởng kinh tế; đánh giá những thay đổi cơ cấu lợi thế so sánh hàng 

xuất khẩu; đánh giá tương quan lợi thế so sánh các quốc gia). 

 

c. Dự báo kinh tế vĩ mô 

Dự báo các biến số kinh tế vĩ mô chủ yếu (GDP, CPI,…) bằng các mô hình 

dự báo. 

5.2. Danh sách đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện hoặc đã nộp hồ 

sơ trong 5 năm gần nhất: 

Stt Tên đề tài/dựán 
Cơ quan 

tài trợ kinh phí 

Thời gian 

thực hiện 

Vai trò tham 

gia đề tài 

1 

Lựa chọn cơ cấu kinh tế 

tối ưu với ràng buộc bảo 

vệ môi trường 

Học viện Chính sách 

và Phát triển 

6/2015 – 

12/2015 

Chủ nhiệm 

để tài 

2 

Huy động hợp lý và phân 

bổ mọi nguồn lực cho 

phát triển kinh tế xã hội 

Học viện Chính sách 

và Phát triển 

5/2014 – 

7/2014 

Thư ký đề 

tài 

 

5.3. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 5 năm gần 

nhất  

5.3.1. Bài báo khoa học 

Bùi Thị Hoàng Mai, Lựa chọn cơ cấu kinh tế tối ưu gắn với bảo vệ môi 

trường, Tạp chí kinh tế và dự báo, Số 10 tháng 05/2015 (594), tr. 12 – 14, 

số ISSN:0866.7120 
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Bùi Thị Hoàng Mai, Đỗ Văn Lâm, Định hướng chuyển dịch cơ cấu ngành để 

tối ưu hoá kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường ở Việt 

Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Dự báo kinh tế - xã hội phục vụ lập kế 

hoạch trung hạn trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, NXB Hồng Đức, 

12/2015, tr. 364 – 376.  

5.3.2. Giáo trình đã xuất bản 

Đào Văn Hùng, Bùi Thị Hoàng Mai, Lê Huy Đoàn, Giáo trình Phân tích và 
dự báo kinh tế vĩ mô, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014. 

 

Hà Nội, ngày27 tháng 02 năm 2015 

Xác nhận của cơ quan công tác         Người khai 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


