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LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Bản thân:
- Họ và tên khai sinh: Nguyễn Thị Bích Phương
- Nam/nữ: Nữ
- Sinh ngày: 20/08/1984;
Nơi sinh: Phú Thọ
- Dân tộc: Kinh;
Tôn giáo: Không
- Chức vụ, nơi làm việc hiện nay: Giảng viên khoa Đầu tư, Học viện
Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Hộ khẩu thường trú: Khu 1, Xuân Áng, Hạ Hòa, Phú Thọ
- Địa chỉ liên lạc (nơi làm việc): P. 701, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu
tư, Ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 090 618 0868;
- Email:nguyenbichphuong208@gmail.com;
hoặc phuongnb@apd.edu.vn.
2. Quá trình đào tạo:
A. Đại học:
Ngành học: Địa lý;
Nơi tốt nghiệp: Khoa Địa lý, Trường Đại học sư phạm Hà Nội.
Thời gian đào tạo: từ 9/2002 đến 6/2006.
B. Cao học:
Ngành học: Địa lý Kinh tế - xã hội;
Nơi tốt nghiệp: Khoa Địa lý, Trường Đại học sư phạm Hà Nội.
Thời gian đào tạo: từ 10/2006 đến 12/2008.
Ngành học: Chính sách công trong Phát triển kinh tế
Nơi tốt nghiệp: Park Chung Hee School of Policy and Saemaul, Yeungnam University,
Hàn Quốc.
Thời gian đào tạo: 10/2014 đến 2/2016
C. Các chứng chỉ khác (thời gian và nơi cấp):
- Chứng chỉ chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ quy hoạch trong bối cảnh công
nghiệp hóa và hội nhập quốc tế”.
Tổ chức bởi: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư.
Thời gian: 02-05/04/2013.
- Chứng chỉ chuỗi chuyên đề đào tạo về “Phương pháp nghiên cứu trong khoa
học xã hội và khoa học giáo dục”.
Tổ chức bởi: Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục (Viện IRED), Trung tâm Phát
triển Năng lực Lãnh đạo và Thay đổi Châu Á Thái Bình Dương (APCLC) thuộc Viện
Giáo dục Hồng Kông (Hong Kong Institute of Education / HIE), cùng với Trung tâm
Thông tin Phát triển Việt Nam (VDIC) thuộc Ngân hàng Thế giới (World Bank).

Thời gian: 25/10, 15/11, và 11/12/2012.
- Chứng chỉ chương trình tập huấn “Kỹ năng lãnh đạo về tăng trưởng xanh
hướng tới phát triển bền vững”.
Tổ chức bởi: UN-HABITAT, Đại sứ quán Israel (MASHAV) and Học viện Chính
trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (HCMA).
Thời gian: 23-25/11/2012.
- Chứng chỉ Chương trình đào tạo trực tuyến “Khoa học và Chính sách về Biến
đổi khí hậu”.
Tổ chức bởi: The Energy and Resources Institute (TERI) and The Institute for
Global Environmental Strategies (IGES), và World Bank Tokyo Development Learning
Centre (TDLC).
Thời gian: 11/4/2012 – 11/7/2012.
- Chứng chỉ khóa tập huấn “Nâng cao nhận thức và phổ biến Hướng dẫn thực
hiện đánh giá môi trường chiến lược cho các Chiến lược, Kế hoạch, Quy hoạch phát
triển kinh tế - xã hội”.
Tổ chức bởi: Hợp phần “Hỗ trợ xây dựng năng lực trong quản lý và lập kế hoạch
môi trường” (CDS), thuộc Chương trình Hợp tác phát triển Việt Nam – Đan Mạch về môi
trường (DCE).
Thời gian: 21-24/11/2011.
- Chứng chỉ chương trình “Đào tạo kỹ năng Phương pháp nghiên cứu khoa học”.
Tổ chức bởi: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư.
Thời gian: 16-18/08/2011.
- Chứng chỉ chương trình “Đào tạo kỹ năng hoạch định và phân tích chính sách
kinh tế - xã hội”.
Tổ chức bởi: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư.
Thời gian: 11-12/08/2011.
- Chứng chỉ chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ quy hoạch tổng thể kinh tế - xã
hội”.
Tổ chức bởi: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư.
Thời gian: 05-07/04/2011.
- Chứng chỉ chương trình “Đào tạo về đánh giá tác động pháp luật (RIA) trong
soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật”.
Tổ chức bởi: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư.
Thời gian: 22-23/03/2011.
- Chứng chỉ khóa đào tạo trực tuyến về “Quy hoạch sử dụng đất đô thị bền
vững”.
Tổ chức bởi: Ngân hàng Thế giới (WB).
Thời gian: 11/1/2011 – 21/2/2011.
3. Khả năng chuyên môn và nguyện vọng:
A. Quá trình công tác chuyên môn từ sau khi tốt nghiệp đại học:
- Từ 8/2018 đến nay :
Giảng viên Khoa Kế hoạch Phát triển, Học viện Chính sách và Phát triển
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- Từ 4/2016 đến 8/2018 :
Giảng viên Khoa Đầu tư, Học viện Chính sách và Phát triển.
Môn học đảm nhiệm: Địa lý kinh tế; Quy hoạch ngành, lĩnh vực; Kinh tế đầu tư ;
Thẩm định dự án đầu tư, Phương pháp nghiên cứu khoa học.
- Từ 7/2009 đến 4/2016:
+ Giảng viên Khoa Quy hoạch phát triển - Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ
Kế hoạch và Đầu tư.
Môn học đảm nhiệm : Địa lý kinh tế Việt Nam và thế giới; Kinh tế tài nguyên (trợ
giảng), Quy hoạch phát triển lãnh thổ (trợ giảng); Quy hoạch ngành, lĩnh vực.
+ Giáo viên thỉnh giảng tại Khoa Khoa học cơ bản, Đại học Công đoàn; Khoa Kinh
tế, Đại học Kinh doanh và Công nghệ.
Môn học: Địa lý kinh tế thế giới; Địa lý kinh tế Việt Nam.
- Từ 10/2008 - 6/2009
Giảng viên Khoa Sử - Địa, Đại học Tây Bắc.
Môn học: Địa lý kinh tế - xã hội các nước Châu Á.
B. Những công trình đã xuất bản
1. Báo và tạp chí
- Role of the informal sector in generating household income in Hanoi, Vietnam.
International Journal of Research in Economics and Social Sciences (IJRESS), Vol. 7
Issue 11, November - 2017, p.439 – 452. (correspondence with HAN Dong-Geun,
Yeungnam University, Korea).
2. Bài viết hội thảo
- Khuyến khích sự tham gia và giám sát của cộng đồng trong Phong trào Seamaul, bài
học chính sách cho Việt Nam, 2016 (đồng tác giả với Đặng Thị Thanh Thủy, Trung tâm
Phát triển Nguồn nhân lực Tài nguyên và Môi trường)
- Building scientific ground for Khanh Hoa coastal zone development strategy,
presented in Second Global Conference on Economic Geography, 25-28th June 2007 in
Beijing, China (Tác giả chính: Khac Anh Nguyen, Ha Noi National University of
Education).
C. Những công trình, dự án đã tham gia
- Dự án “Đánh giá tính dễ bị tổn thương của sinh kế trước những biến động thời tiết tại
khu vực miền núi Phía Bắc. Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Sơn La”
Cơ quan tài trợ: Quỹ Khoa học Quốc tế (International Foundation for Science)
Cơ quan thực hiện: Trung tâm Phát triển Nguồn nhân lực Tài nguyên và Môi trường
Công việc: Chủ nhiệm dự án.
Năm thực hiện: 2017-2019
- Đề tài “Nghiên cứu Phát triển cụm tương hỗ vải thiều Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang”
Cơ quan tài trợ: Bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan thực hiện: Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ hợp tác kinh tế quốc tế.
Công việc: Thành viên.
Năm thực hiện: 2018-2020
- Đề tài “Đề xuất mô hình tăng trưởng xanh cho các khu kinh tế ven biển giai đoạn đến
năm 2030”
Cơ quan thực hiện: Học viện Chính sách và Phát triển
Công việc: Thành viên.
Năm thực hiện: 2016-2017
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- Đề tài “Động viện hợp lý, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài nguyên cho
phát triển kinh tế - xã hội”, thuộc đề tài “Động viên hợp lý, phân bổ và sử dụng hiệu
quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội”.
Cơ quan thực hiện: Học viện Chính sách và Phát triển
Công việc: Thư ký chuyên môn, viết báo cáo tổng hợp.
Năm thực hiện: 2014
- Thực hiện công việc là chuyên gia tư vấn cho The World Bank Group trong hạng mục
chuẩn bị thực hiện hợp phần Nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo địa phương trong dự
án “Phát triển tổ hợp đô thị tại vùng Trung du miền núi phía Bắc giai đoạn 20152020”(năm 2014).
- Dự án “Sử dụng đất và hệ thống, mô hình canh tác nhằm giảm nghèo và phát triển
bền vững”, thuộc Hợp phần phát triển sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, Dự án tăng
cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đăk Nông (Dự án
3EM).
Cơ quan thực hiện: Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ Hợp tác Kinh tế Quốc tế.
Công việc: Tham gia viết báo cáo tổng hợp (huyện Tuy Đức).
Năm thực hiện: 2013.
- Dự án “Địa chí huyện Sóc Sơn”.
Cơ quan thực hiện: Học viện Chính sách và Phát triển.
Công việc: Thành viên đề tài, viết báo cáo tổng hợp.
Năm thực hiện: 2012-2013.
- Dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng CT 229 tỉnh Thái Nguyên
đến năm 2020”.
Cơ quan thực hiện: Trung tâm đào tạo và tư vấn phát triển, Viện Chiến lược phát
triển.
Công việc: Thành viên đề tài, viết báo cáo tổng hợp.
Năm thực hiện: 2010-2011.
4. Lời cam đoan:
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì sai trái tôi xin chịu
trách nhiệm trước pháp luật.
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018
Người khai ký tên
(đã ký)

Nguyễn Thị Bích Phương
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