
 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Nguyễn Thành Đô  Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 28/09/1990 Nơi sinh: Bắc Ninh 

Quê quán: Bắc Ninh    Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ   Năm công nhận, bổ nhiệm: 2015 

Chức vụ: Giảng viên   

Đơn vị công tác : Học viện Chính sách và Phát triển 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Ninh xá, Thuận Thành, Bắc Ninh  

Điện thoại liên hệ:  CQ:  NR:  

 Fax:  DĐ: 0906044975 

E-mail: thanhdo289@gmail.com   

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học:  

Ngành học: Tài chính ngân hàng  Hệ đào tạo: Đại học chính quy 

Nơi đào tạo: Học viện Tài chính  Năm tốt nghiệp: 2012 

Bằng đại học thứ hai: Ngành học:  

Nơi đào tạo:  Năm tốt nghiệp: ………… 

2. Sau đại học 

- Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị Tài chính  

Nơi đào tạo: Đại học Birmingham city  Năm cấp bằng: 2015 

- Bằng Tiến sĩ/Tiến sĩ khoa học chuyên ngành:   

Nơi đào tạo:  Năm cấp bằng: ………… 

- Tên đề tài luận án bậc cao nhất: Những nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn 

của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.  

3. Ngoại ngữ:  

1. Tiếng Anh  Mức độ sử dụng: Thành thạo 

2.  Mức độ sử dụng: …………………… 

 



III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC   

Thời gian  Nơi công tác  Công việc đảm nhiệm  

10/2015-nay Học viện Chính sách và Phát triển Giảng viên 

   

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia: 

TT 
Tên đề tài nghiên cứu/ 

Lĩnh vực ứng dụng 

Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm tham 

gia trong đề tài 

1 

Nghiên cứu các chính 

sách thu hút vốn đầu tư 

nước ngoài nhằm cải 

thiện giá trị gia tăng của 

hàng xuất khẩu để thu 

hút đầu tư nước ngoài 

trong điều kiện gia nhập 

TPP 

2016 Bộ Thành viên 

2 Thu hút đầu tư từ cộng 

đồng kinh tế ASEAN 

(AEC) và các quốc gia 

trong Hiệp định đối tác 

kinh tế xuyên Thái Bình 

Dương (TPP) nhằm cải 

thiện cán cân thương mại 

với Trung Quốc 

2017 Bộ Thành viên 

3 Cơ chế tổ chức hoạt 

động của khoa Đào tạo 

Quốc tế 

2016 Học viện Thành viên 

2. Các công trình khoa học (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, 

sách chuyên khảo…) đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...) 

- Báo cáo hội nghị khoa học “dạy học tích cực – giải pháp cấp thiết để nâng 

cao chất lượng đào tạo”, 2017, Học viện Chính sách và Phát triển. 

 ……………………, ngày …tháng …năm…… 

Xác nhận của cơ quan    Người khai kí tên 

   

  

 

 

 

 

 
 

 


