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Chức danh khoa học  Giáo sư

Năm phong chức danh khoa học  2003

Chức vụ và đơn vị công tác  
(hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu) 

Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Phát triển 

 

2. Trình độ học vấn 

2.1. Quá trình đào tạo  

Năm tốt 
nghiệp 

Bậc đào tạo Chuyên ngành đào tạo Cơ sở đào tạo 

1978 Đai học Kế hoạch  Trường Đại học Kinh tế kế hoạch 

1989 Tiến sỹ  Kinh tế chính trị  Trường Đại học Kinh tế quốc dân 
Odetxa 

2.2. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có)  

Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo 

2002-2003 Lý luận cao cấp chính trị  Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

2.3. Trình độ ngoại ngữ  

Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng 

Tiếng Nga D 

Tiếng Anh C 
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3. Quá trình công tác 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

1978 -1983 Trường Đại học Kinh tế Kế hoạch, Hà Nội Giảng viên 

1984-1989 Trường Đại học Kinh tế quốc dân Odetxa Nghiên Cứu sinh 

1989-nay Trường Đại học Kinh tế Kế hoạch, Hà Nội Giảng viên cao cấp,Trưởng phòng QLKH, 
Trưởng Khoa Tại chức, TBT Tạp chí Kinh 
tế và phát triển    

 

4. Nghiên cứu khoa học  

4.1. Lĩnh vực nghiên cứu  Kinh tế, quản lý và Chính sách xã hội 

4.2. Các công trình khoa học đã công bố  

4.2.1. Sách giáo trình, sách chuyên khảo 

Năm xuất 
bản  

Tên sách 

Mức độ tham gia 

(là chủ biên, là 
đồng tác giả, tham 
gia viết một phần) 

Nơi xuất bản 

1992 Lý thuyết hiện đại về kinh tế thị trường  Chủ biên Viện 
TTKHXH 

1993 Các lý thuyết kinh tế học phương tây hiện đại  Đồng chủ biên Khoa học xã 
hội  

1993 Các khu chế xuất Châu á thái bình dương và Việt Nam  Chủ biên Thống kê 

1994 Phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường  Chủ biên Thống kê 

1995 Các học thuyết kinh tế - Lịch sử phát triển, tác giả và tác 
phẩm 

Chủ biên Thống kê 

1996 Lịch sử các học thuyết kinh tế  Chủ biên Thống kê 

1996 Hướng dẫn học tập Lịch sử các học thuyết kinh tế Chủ biên Thống kê 

1997 Lịch sử các học thuyết kinh tế  Chủ biên Giáo dục 

1998 Doanh nghiệp và chính phủ trong kinh tế thị trường 1 mình Thống kê 

2000 Hoàn thiện chính sách và tổ chức thu hút đầu tư trực tiếp của 
nước ngoài ở Việt Nam  

Chủ biên Chính trị quốc 
gia 

2001 Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam  1 mình Chính trị quốc 
gia 

2001 Chủ nghĩa tư bản ở các nước chậm phát triển: Những mâu 
thuẫn và triển vọng  

Chủ biên 

 

 

Chính trị quốc 
gia 

2003 Giải thưởng Nobel về kinh tế học- 51 tác giả và công trình 1 mình Thống kê 

2005 Lịch sử các học thuyết kinh tế : Cấu trúc hệ thống, Bổ sung, 
Phân tích và nhận định mới 

1 mình Lý luận chính 
trị 

2006 Chính sách xã hội nông thôn Kinh nghiệm Cộng hòa liên bang 
Đức và thực tiễn Việt Nam 

Chủ biên Lỹ luận chính 
trị  

2008 Tự chủ tài chính ở các trường đại học công lập Việt Nam hiện 
nay 

Chủ biên NXB ĐH 
KTQD 

2009 Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh xã hội ở Chủ biên NXBCT 
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nước ta QG - ST 

2010 Hoạt động KH&CN bằng nguồn vốn ngoài NSNN tại các 
trường đại học khối nông lâm và kinh tế Việt Nam 

Chủ biên NXB KTQD 

2010 Bài viết cùng tác giả “Bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo phát 
triển con người” trong cuốn sách “Việt Nam Đổi mới và Phát 
triển”.  

Tham gia NXB CTQG 

2011 Mục tiêu kinh tế xã hội tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2011-2015, tầm 
nhìn 2020 

Chủ biên NXB CTQG 

2013 Một số vấn đề cơ bản về chính sách xã hội ở  Việt Nam hiện 
nay 

Chủ biên NXB CTQG 

2013 Về an sinh xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2012-2020 Chủ biên NXB CTQG 

2013 Chính sách xã hội trong điều kiện di dân nông thôn-thành thị 
ở VIệt Nam 

Chủ biên NXB CTQG 

2014  Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế Chủ biên NXB          
Đại học Vinh 

2015 An sinh xã hội cho người dân vùng kinh tế trọng điểm miền 
Trung Việt Nam trong quá trình CNH, HĐH 

Chủ biên NXB  

ĐH KTQD 

2016 Lịch sử các học thuyết kinh tế Đồng tác giả NXB CTQG 

2016 Giáo trình  Lịch sử các học thuyết kinh tế Tham gia viết 1/11 
chương 

NXB  

ĐH KTQD 

4.2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước 

Năm 
công bố  

Tên bài báo Tên, số tạp chí công bố, 
trang tạp chí 

Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 

1991 Điểm lại các lý thuyết về vai trò Nhà nước 
trong  

nền kinh tế thị trừờng 

Tạp chí Ngân hàng năm 1991 
Đồng tác giả 

1992 Cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà 
nước 

Tạp chí Cộng sản năm 1992  Đồng tác giả 

1993 Phát triển kinh tế hướng về Xuất khẩu ở 
các nớc ASEAN 

Những vấn đề kinh tế thế 
giới năm 1993 

Đồng tác giả 

1993 Tiềm năng và môi trường đầu tư xây dựng 
khu chế xuất  
Hải Phòng 

Những vấn đề kinh tế thế 
giới năm 1993 

Đồng tác giả 

1994 Vấn đề phân phối thu nhập ở nước ta hiện 
nay 

Kinh tế và phát triển 

Số 1 tháng 5,6.năm 1994  tr 
53 

Đồng tác giả 

1994 Phát triển giáo dục đào tạo của Hà Nội 
đến năm 2000 và 2010 

Kinh tế và phát triển Số đặc 
san tháng 10, năm 1994 tr. 

49-50 

Đồng tác giả 

1994 Công nghiệp hoá hướng vào xuất khẩu và 
vai trò Nhà nớc ở ASEAN 

Kinh tế và phát triển 

Số 2, tháng 7,8 năm 1994  tr. 
29-30 

Đồng tác giả 

1996 Vai trò Nhà nước trong việc tạo môi trư-
ờng kinh doanh của doanh nghiệp công 

nghiệp 

Kinh tế và phát triển số 11, 
tháng 4. Năm 1996 tr.17-20 

Tác giả 

1996 Để phát triển khoa học và công nghệ, giáo 
dục và đào tạo trong những năm tới 

Kinh tế và phát triển Tác giả 
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Số đặc san tháng 5, năm 
1996  tr 33-34 

1996 Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học ở Đại học 
Kinh tế Quốc dân trong những năm tới 

Kinh tế và phát triển số đặc 
san tháng 11 năm 1996 tr.30-

33 

Tác giả 

1996 Những tư tưởng về vai trò định hướng của 
Nhà nước trong phát triển kinh tế và vận 

dụng vào Việt nam 

Kinh tế và phát triển 

Số 15 tháng 12.năm 1996  
tr.22-24 

Tác giả 

1996 Một số ý kiến về đổi mới cơ cấu kinh tế 
nông thôn phục vụ phát triển kinh tế nông 
nghiệp hàng hoá vùng  đồng bằng Sông 

Hồng 

Tạp chí hoạt động khoa học 

Năm 1996 

Đồng tác giả 

1997 Chính sách công nghiệp trong quá trình 
thúc đẩy xuất khẩu: kinh nghiệm thực tiễn 

và kiến nghị 

Kinh tế và phát triển số 18 
tháng 5-6 ; năm 1997 tr.14-

15 

Tác giả 

1997 Sở hữu và thành phần kinh tế ở nước ta Kinh tế và phát triển số 19 
tháng 7-8; năm 1997  tr24-29 

Tác giả 

1998 Về mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản ở các 
nớc chậm và đang phát triển 

Kinh tế và phát triển số 25 
tháng 7-8 năm 1998  tr.47-51 

Tác giả 

1998 Quan điểm và giải pháp đảm bảo sản xuất 
và đời sống cho các hộ nông dân không 

đất, thiếu đát ở ĐBSCL 

Kinh tế và phát triển 

Số 26 tháng 9-19; tr24-28 

Tác giả 

1998 Development of a market economy in 
Viet Nam 

Journal of Economics and 
Development 

Tác giả 

1999 Về vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế 
DNNN 

Kinh tế và phát triển số 28 
tháng 1-2; năm 1999  tr59-61 

Tác giả 

1999 Phát triển các thành phần kinh tế ở nước 
ta 

Kinh tế và phát triển 

Ssố 29 tháng 3-4; năm 1999 
tr. 8-12 

Tác giả 

1999 Hoạt động khoa học ở  
Đại học Kinh tế Quốc dân 

Tạp chí Hoạt động khoa học 
số  năm 1999 

Tác giả 

2000 Tổ chức sản xuất nông nghiệp ở các tỉnh 
miền núi, vùng cao phía Bắc nước ta 

Tạp chí Kinh tế và phát triển 

Số 34;tháng 1-2; năm 2000 
tr12-16 

Đồng tác giả (2) 

2000 Thế kỷ XXI: Thách thức và triển vọng của 
các nước  
đang phát triển 

Tạp chí Kinh tế và phát triển 

Số 35, tháng 3-4; năm 2000  
tr.3-6 

Một mình 

2000 Tiếp tục xây dựng và phát triển nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
ở Việt nam 

Tạp chí Kinh tế và phát triển 

Số 36,tháng 5-6; năm 2000 
tr.8-10 

Một mình 
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2000 Một số hướng ưu tiên lựa chọn để phát 
triển kinh tế- xã hội Hà Nội đến năm 2010 

Tạp chí Kinh tế và phát triển 

Số 41, tháng 11; năm 2000  
tr13-14 

Đồng tác giả (2) 

2000 Về những đặc điểm của nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam 

Tạp chí Kinh tế và phát triển 

Số 42, tháng 12; năm 2000 
tr.3-5 

Một mình 

2000 Mấy vấn đề then chốt của sự phát triển 
kinh tế xã hội ở Việt Nam 

Tạp chí Nghiên cứu kinh tế 

Số 265 năm 2000 

Một mình 

2000 The mobilization of economic sectors Journal of Economics and 
Development  Số 2 năm 

2000 

Một mình 

2001 Arricultural production in northern 
mountain and upland provinces: sreal 
state and solutions 

Journal of Economics and 
Development  Số 3 năm 

2001 

Một mình 

2002 Để kinh tế tư nhân ở Việt Nam phát triển Tạp chí Kinh tế và phát triển 
Số 57 năm 2002 

Đồng tác giả (2) 

2002 Wage reform for cadres and civil servants 
in Viet nam 

Journal of Economics and 
Development  Số 8. Năm 

2002

Một mình  

2002 Tăng quyền tự chủ cho các trường đại học 
trong công tác đào tạo 

Tạp chí Kinh tế và phát triển 
Số 66 năm 2002 

Một mình 

2003 Hiểu thế nào là kinh tế thị trường định 
hướng XHCN 

Tạp chí Kinh tế và phát triển 
Số 71 năm 2003

Một mình 

2003 Phát triển KH&CN ở Việt nam trong thời 
kỳ mới  

Tạp chí Kinh tế và phát triển 
Số 76 năm 2003 

Đồng tác giả (2) 

2006 Chính sách xã hội nông thôn ở nước ta 
hiện nay: Thực trạng và kiến nghị 

Tạp chí Kinh tế và phát triển 
Số 111 năm 2006 

Một mình 

2008 Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính 
sách an sinh xã hội ở Việt nam hiện nay 

Tạp chí Kinh tế và phát triển 
Đặc san tháng 10 năm 2008   

Một mình 

2009 Nhận xét từ cuộc chiến ngăn chặn suy 
thoái kinh tế của các nước trên thế giới 

Tạp chí Kinh tế và phát triển 
Số 141 năm 2009 

Một mình 

2009 12 kiến nghị về hệ thống chính sách an 
sinh xã hội ở nước ta những năm tới 

Tạp chí Kinh tế và phát triển 
Số 144 nưm 2009 

Một mình 

2010 Vai trò kinh tế của nhà nước  trong nền 
kinh tế thị trường: khái quát lý thuyết  và 
khuyến nghị đối với quản lý nền kinh tế 
Việt Nam hiện nay 

Tạp chí Kinh tế và phát triển 
Số 151, năm 2010 

Một mình 

2010 Chuyển hướng đầu tư trong chiến lược phát 
triển kinh tế xã hội tỉnh Cao Bằng những năm 
tới 

Tạp chí Kinh tế và phát triển 
Số 155, năm 2010 

Một mình 

2010 Lựa chọn chiến lược khai thác tài nguyên để phát 
triển bền vững ở nước ta 

Tạp chí cộng sản  số 814 
(tháng 8.2010) 

Một mình 

2011 Quản lý nhà nước đối với chuyển đổi mục 
đích sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố Hà 
Nội: thực trạng và vấn đề 

Tạp chí Kinh tế và phát triển 
Tháng 12 (II)/2011 

Đồng tác giả (2) 

2012 Tăng cường quản lý nhà nước về chuyển đổi mục 
đích sử dụng đất của thành phố Hà Nội những năm 
tới 

Tạp chí Kinh tế và Phát triển 
số 176 (II) tháng 2 năm 2012 

Đồng tác giả (2) 

2012 Thu chi tài chính của các trường đại học trọng 
điểm quốc gia Việt Nam: Thực trạng và vấn 
đề  

Tạp chí Kinh tế và Phát triển 
Số 177, Tháng 3 /2012 

Đồng tác giả (2) 
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2012 An sinh xã hội 25 năm đổi mới: thành tựu 
và vấn đề đặt ra 

Tạp chí cộng sản số tháng 4-
2012 

Tác giả 

2012 Về xây dựng và hoàn thiện hệ thống 
ASXH ở nước ta những năm tới 

Tạp chí Kinh tế và phát triển 
Số 178, Tháng 4 /2012 

Tác giả 

2012 Về chính sách tiền lương và thu nhập ở 
nước ta hiện nay 

Tạp chí Kinh tế và Phát triển 
Số 181, Tháng 7 /2012 

Tác giả 

2012 An sinh xã hội theo nguyên tắc đóng 
hưởng đối với nông dân ở nước ta: Thực 
trạng và khuyến nghị 

Tạp chí Kinh tế và Phát triển 
Số 185, Tháng 11 /2012 

Đồng tác giả 

2013 Môi trường luật pháp của sự di dân NT-
TT ở nước ta hiện nay 

Tạp chí lý luận chính trị số 1-
2013 

Đồng tác giả 

2013 Một số ý kiến về hoàn thiện cơ chế quản 
lý tài chính giáo dục và đào tạo của thành 
phố Hà Nội đến năm 2020 

Tạp chí Kinh tế và phát triển 
Số 189(ii) tháng 3 năm 2013, 

tr. 62-65 

Đồng tác giả 

2013 Empirical research on incoms and spe
status ò farming households with m
workers in some north – central provin
Vietnam.  

 

Internatianal Journal of 
Sociences & 

Interdisciplinary Research 
(ỊC0 Vol.2 No1, Jan 

March 2013 

Đồng tác giả 

2013 Về phát triển hệ thống an sinh xã hội ở 
Việt Nam đến năm năm 2020 

Tạp chí Kinh tế và phát triển 
Số 192, Tháng 6 /2013  

tr.11-23

Tác giả 

2013 Thu nhập của nông dân Hải Phòng qua 
khảo sát thực tế: Thực trạng và vấn đề 

Tạp chí Kinh tế và phát triển 
Số 192 (II) Tháng 6 /2013 

tr.50-55

Đồng tác giả 

2013 Một số vấn đề xã hội nhằm giải quyết mối 
quan hệ giữa tăng trưởng và thực hiện tiến 
bộ, công bằng xã hội : Thực trạng và 
khuyến nghị 

Tạp chí Kinh tế và Phát triển 
Số 196 Tháng 10. 2013  

tr.22-27 

Tác giả 

2014 Phối hợp trong quản lý nhà nước để phát 
triển ngành dược liệu ở Việt Nam 

Tạp chí Kinh tế và phát triển 
Số 199 (II) Tháng 1. 2014 

tr.26-30 

Tác giả 

2014 Nhà nước với việc mở rộng phạm vi bao 
phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Tạp chí Kinh tế và phát triển 
Số 208 (II) Tháng 10. 2014 

tr.36-40 

Tác giả 

2014 Lại bàn về chế độ sở hữu, thành phần kinh 
tế và loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam 

Tạp chí Kinh tế và phát triển 
Số 209 Tháng 11. 2014 

tr.24-31

Tác giả   

2014 Social Security Policies in Connection 
with Sustainable Economic Growth in the 
Period 2011-2020   
 

Journal of Economic  
development  No. 222 
OCTOBER 2014| 02 - 16 

 

Tác giả 

2014 Chính sách an sinh xã hội với phát triển 
kinh tế bền vững giai đoạn 2011-2020 

Tạp chí phát triển Kinh tế số 
289, tháng 11.2014  

tr. 23-38

Tác giả   

2015 
Phát triển tiểu thủ công nghiệp huyện Nga 
Sơn: Thực trạng và vấn đề 
 

Tạp chí phát triển Kinh tế số, 
Số 211(II), tháng 1 năm 2015, tr. 
106-111 

 

Đồng tác giả 

2015 Quản lý sử dụng vốn của Quỹ bảo vệ môi 
trường Hà Nội: Thực trạng và vấn đề 
  

Tạp chí Kinh tế và phát triển 
số 217, tháng 07 năm 2015, tr. 
75-81 

 

Đồng tác giả 

2015 Một số vấn đề tư duy mới về phát triển 
kinh tế- xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh 
mới 
 

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 
số 220, tháng 10 năm 2015, tr. 
2-11 

 

Đồng tác giả 

2015 Một số gợi ý chính sách đa dạng hóa các 
nguồn tài chính đối với phát triển đào tạo 
ở các trường đại học công lập hiện nay  

Tạp chí Kinh tế và Phát triển 
số 221, tháng 11.2015  

 tr. 22-26 

Đồng tác giả 
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2016 Những bất cập chủ yếu về đa dạng hóa các 
nguồn tài chính đối với phát triển đào tạo tại 
các trường đại học công lập khối kinh tế hiện 
nay và một số khuyến nghị. 

Tạp chí Kinh tế và Phát triển 
số 229, tháng 7..2016  

 tr. 88-94. 

Đồng tác giả 

4.2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài 

Năm công 
bố  

Tên bài báo Tên, số tạp chí công bố, 
trang tạp chí 

Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 

3/2013 Empirical research on incoms and spending
ò farming households with migrant work
some north – central provinces of Vietnam. 

 

Internatianal Journal of 
Sociences & 

Interdisciplinary Research 
(ỊC0 Vol.2 No1, Jan March 

2013 

Đồng tác giả 

4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước 

Thời gian 
hội thảo 

Tên báo cáo khoa học 
Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng 
tác giả) 

Địa điểm tổ chức hội thảo 

    

2009 Vận dụng các lý thuyết chống khủng hoảng 
kinh tế vào cuộc chiến ngăn chặn suy giảm 
kinh tế ở Việt Nam 

Một mình Hội thảo quốc gia Ngăn chặn suy 
giảm kinh tế Việt Nam- ĐH 
KTQD, Ủy ban kinh tế quốc hội, 
Phòng Thương mại và công 
nghiệp Việt Nam 

4/2011 
Tự chủ tài chính ở các trường đại học công 

lập Việt Nam hiện nay Tác giả 

Hội thảo tại VPTW 

Đổi mới cơ chế sự nghiệp công 
lập, đẩy mạnh XHH một số loại 

hình dịch vụ sự nghiệp công.  

6.6.2011 

Tại Hà 
Nội 

Tổng quan về các phương án cân đối quỹ 
BHXH, BHYT và một số vấn đề về phát 
triển hệ thống ASXH ở nước ta những năm 
tới 

Tác giả 
Bài viết cho HTKH Cân đối quỹ 

BHXH, BHYT ở Việt Nam do 
BHXH VN tổ chức 

12 tháng 
3 năm 

2012 Tại 
28 Trần 

Bình 
Trọng, Hà 

Nôi 

An sinh xã hội ở nước ta 25 năm đổi mới: 
Thực trạng và vấn đề 

Tác giả 

Hội thảo quốc gia : An sinh xã 
hội ở nước ta- một số vấn đề lý 
luận và thực tiễn do Ban tuyên 
giáo Trung ương; Tạp chí cộng 

sản; Bộ Lao động thương binh và 
xã hội; Hội đồng khoa học các cơ 
quan Đảng Trung ương tổ chức 

4.2.5. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế 

Thời gian 
hội thảo 

Tên báo cáo khoa học 
Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 

Địa điểm tổ chức hội 
thảo 

1995 

 

 

A note over the reform of the political 
system in Vietnam 

Một mình Newsletter of 
ASEAN inter- 

university seminars 
on social 

development

2001 
Thực trạng và quan điểm giải quyết vấn đề 

tiền lương của cán bộ công chức ở Việt 
Nam 

Đồng tác giả (2) 

 Hội thảo khoa học 
ĐHKTQD và ĐH Tài 

Chính Trung Nam 
Trung Quốc 

4. 2011 Chính sách ASXH với sự phát triển bền Tác giả Hội thảo Quốc tế: 
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Tại TP 
HCM 

vững ở VN giai đoạn 2001-2010 và khuyến 
nghị đến năm 2020 

 

Quốc Hội với vấn đề 
điều chỉnh cơ cấu 

kinh tế và phát triển 
bền vững ở VN.  

Văn Phòng Quốc Hội 
và WB, tại TP Hồ 

Chí Minh

Ngày 27 
tháng 

11.2011 
Tại 

Thiểm 
Tây, 

Trung 
Quốc 

Bảo đảm ASXH ở Việt Nam yếu tố để tăng 
cường mối quan hệ Đảng với quần chúng 

Tác giả 

Bài viết Hội thảo 
Quốc tế giữa Hội 
đồng lý luận Đảng 

Cộng sản Việt Nam 
và Hội đồng lý luận 
Đảng cộng sản Trung 

Quốc 

 
3.12.2011 

Tại 
Trường 
Đại học 
Mokpo- 

Hàn Quốc 

Di dân nông thôn –thành thị với phát triển 
kinh tế xã hội ở Việt nam hiện nay 

Tác giả 

Hội thảo quốc tế 
“Chính sách xã hội 
đối với di dân nong 
thôn thành thị : kinh 
nghiệm hàn Quốc và 
vận dụng cho Việt 

Nam 

12/2012 
Tại Việt 

Nam 

Giải quyết vấn đề kinh tế-xã hội đối với 
khu vực nông thôn dưới tác động di cư tạo 
việc làm: Kinh nghiệm của Hàn Quốc và 
bài học cho Việt nam 

Đồng tác giả 

Hội thảo quốc tế 
CNHNT Hàn Quốc : 

Bài học cho phát 
triển nông thôn Việt 

nam 

12/2012 
Tại Việt 

Nam 

Di dân nông thôn –thành thị với phát triển 
kinh tế xã hội ở Việt nam hiện nay: Thực 
trạng và khuyến nghị chính sách 

Đồng tác giả 
Hội thảo quốc tế” 

Chính sách xã hội đối 
với di dân NT-TT 

11/2016 
Đa dạng hóa nguồn tài chính cho đào tạo và 
nghiên cứu khoa học ở các trường đại học 
công lập Việt Nam hiện nay 

Tác giả 

Hội thảo quốc tế”Đào 
tạo và nghiên cứu về 
kinh tế thị trường của 
các trường Đại học 

Việt nam 

4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp 

Thời gian 
thực hiện 

Tên chương trình, đề tài Cấp quản lý đề tài 

Trách 
nhiệm 

tham gia 
trong đề 

tài 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm 
thu/chưa nghiệm 

thu) 

1993-
1994 

Vấn đề phân phối thu nhập trong nền kinh 
tế thị trường B93-20-17(02) 

Cấp Bộ 
Chủ 
nhiệm  

Đã nghiệm thu 

1995-
2000 

Chủ nghĩa tư bản ở các nước chậm phát 
triển, những mâu thuẫn và triển vọng. Về 
mâu thuẫn Bắc – Nam KHXH 06.03  

Cấp Nhà nước  
Chủ 
nhiệm 

Đã nghiệm thu 

1998-
1999 

Hoàn thiện cơ chế chính sách và tổ chức 
nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam 
B98-38-14  

Cấp Bộ 

Chủ 
nhiệm 

Đã nghiệm thu 

1996 Biên tập và xuất bản cuốn: Lịch sử các học 
thuyết kinh tế 

Cấp Bộ 
C. nhiệm 

Đã nghiệm thu 

1996 Biên tập và xuất bản cuốn Kinh tế chính trị Cấp Bộ Chủ 
nhiệm  

Đã nghiệm thu 
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1999- 2000 Lý luận về chủ nghĩa xã hội và vận dụng 
trong điều kiện Việt Nam B99-38-01  

TĐ Cấp Bộ Chủ 
nhiệm 

Đã nghiệm thu 

1999-
2000 

Đánh giá và hoàn thiện phương pháp lập kế 
hoạch hàng năm từ dưới lên của chương 
trình DS-KHHGĐ 

Uỷ Ban Quốc gia DS 
và KHH GĐ Đồng Chủ 

nhiệm 

Đã nghiệm thu 

1997 Một số vấn đề về tư tưởng kinh tế phương 
Đông và Việt Nam 

Cấp cơ sở Chủ 
nhiệm 

Đã nghiệm thu 

17/1/2002 Giải thưởng Nobel về kinh tế: Tác giả và 
công trình 

Cấp cơ sở Chủ 
nhiệm 

Đã nghiệm thu 

2001 Chính sách phát triển công nghiệp và 
thương mại Việt Nam 

Đề tài hợp tác nghiên 
cứu giữa Đại học 
KTQD và tổ chức 
JICA (Nhật Bản) 

Chủ 
nhiệm 

Đã nghiệm thu 

2001 Nghiên cứu về giáo dục đại học của Việt 
Nam trong lĩnh vực kinh tế và quản lý trong 
giai đoạn chuyển đổi kinh tế 

Đề tài hợp tác nghiên 
cứu giữa Đại học 
KTQD và tổ chức 
JICA 

Chủ 
nhiệm 

Đã nghiệm thu 

2002 Chiến lược tham gia AFTA và WTO của 
Việt Nam: Mức độ sẵn sàng của chính phủ 
và các doanh nghiệp nhằm tái cấu trúc để 
hội nhập 

Đề tài hợp tác nghiên 
cứu giữa Đại học 
KTQD và tổ chức 
JICA 

Chủ 
nhiệm 

Đã nghiệm thu 

2002 Các học thuyết kinh tế và quản lý nhà nước 
về kinh tế KX 01.09 

Chuyên đề thộc đề tài 
cấp Nhà nước  

Chủ 
nhiệm 

Đã nghiệm thu 

2002-
2003 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Thanh Hoá Cấp Bộ 
Chủ 
nhiệm 

Đã nghiệm thu 

2003 Đề án phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 
trong các trường đại học Việt nam 

Bộ Chủ 
nhiệm 

Đã nghiệm thu 

2004 Hoàn thiện cơ chế chính sách tài chính cho 
KH&CN trong các trường đại học Việt 
Nam 

Bộ  
Chủ 
nhiệm 

Đã nghiệm thu 

2003-
2004 

Đầu tư tài chính cho các trường đại học 
Việt Nam 

Đề án điều tra cơ bản 
Cấp Bộ TĐ Chủ 

nhiệm 

Đã nghiệm thu 

2005-
2006 

Điều kiện thực hiện quyền tư chủ tài chính 
trong các trường đại học Việt Nam 

Đề án điều tra cơ bản 
cấp Bộ Chủ 

nhiệm 

Đã nghiệm thu 

2005-
2006 

Nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng chính 
sách xã hội nông thôn  của cộng hoà liên 
bang đức và vận dụng cho Việt Nam 

Nhiệm vụ KHCN theo 
nghị định thư Việt 
nam – Công hoà liên 
bang Đức 

Chủ 
nhiệm 

Đã nghiệm thu 

2006-
2008 

Cơ sở khoa học của việc xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống chính sách an sinh xã hội ở 
nước ta (KX02.02/06-10) 

Đề tài cấp nhà nước 
 Chủ 

nhiệm 

Đã nghiệm thu 

2008-
2009 

Nghiên cứu đánh giá hoạt động khoa học và 
công nghệ bằng vốn ngoài Ngân sách Nhà 
nước  và đề xuất cơ chế, chính sách nhằm 
nâng cao hiệu quả hoạt động này tại các 
trường đại học ở Việt Nam 

Đề tài trọng điểm cấp 
Bộ 

Chủ 
nhiệm 

Xuất sắc 

2008-
2009 

Điều tra thực trạng và khuyến nghị giải 
pháp về mô hình quản lý tài chính đối với 
các trường đại học ngoài công lập ở Việt 
Nam 

Đề án điều tra cơ bản 
cấp Bộ Chủ 

nhiệm 

Đã nghiệm thu 

2009 Báo cáo kinh tế thế giới năm 2009 Cấp Trường Chủ 
nhiệm 

Xuất sắc 

2009- Luận cứ khoa học của việc xây dựng hệ 
thống mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh 

Cấp tỉnh 
Chủ 

Khá 
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2010 Cao Bằng thời kỳ 2011-2015, tầm nhìn 
2020 

nhiệm 

2010-
2011 

Điều tra thực trạng thu chi tài chính ở các 
trường đại học trọng điểm quốc gia giai 
đoạn 2006-2010 làm cơ sở đề xuất phân cấp 
quản lý tài chính cho các trường đại học 
Việt Nan những năm tới 

Cấp Bộ 

Chủ 
nhiệm 

Tốt 

2011-
2012 

Chính sách xã hội đối với di dân nông thôn 
– thành thị: Kinh nghiệm Hàn Quốc và vận 
dụng cho Việt Nam 

Đề tài Nghị định thư 
cấp nhà nước 

Chủ 
nhiệm 

Nghiệm thu 
2014 

Xuất sắc 

2012-
2013 

Những giải pháp nhằm đảm bảo an sinh xã 
hội cho người dân vùng kinh tế trọng điểm 
miền Trung trong quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa 

Đề tài câp Bộ 
Chủ 
nhiệm 

2014 

Xuất sắc 

2012-
2013 

Điều tra thực trạng và khuyến nghị giải pháp 
tăng cường quản lý nhà nước của Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố đối với các Trường Đại 
học trên địa bàn 
 

Dự án cấp Bộ 

Chủ 
nhiệm 

 2014  

Xuất sắc 

2014 Thể chế phát triển kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

Nhiệm vụ Ban Kinh tế 
Trung ương phục vụ 
tổng kết 30 năm về 
phát triển nền kinh tế 
thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam 

Chủ 
nhiệm 

2014 

Xuất sắc 

2014-
2015 

Những nhân tố tác động đến đổi mới tư duy 
và các tiêu chí đánh giá tư duy mới về phát 
triển kinh tế xã hội. QĐ số 02/QĐ-
ĐTKX0.12/11-15  ngày 15 tháng 8 năm 
2013   

Chủ nhiệm đề tài 
nhánh cấp nhà nước 

Chủ 
nhiệm 

Năm 2015 

Xuất sắc 

2014-
2015 

Phát triển đất nước thành nước công nghiệp 
hiện đại theo định hướng XHCN  (tham gia) 

Đề tài Giáo sư 
Nguyễn Kế Tuấn 
KX04.07/11-15 

Tham Gia 
Xuất sắc 

2016 Lịch sử phát triển trường đại học kinh tế quốc 
dân giai đoạn 1986-2000 

Nhánh đề tài cấp cơ 
sở Chủ 

nhiệm  
Được nghiệm 
thu 

2016-
2020 

Các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát 
triển kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ đổi 

mới và giải pháp khắc phục 

Cấp nhà nước 
Tham gia 

Đang triển khai 

2016-
2020 

Đánh giá hiệu quả và tác động của chính 
sách dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao 
động vùng dân tộc từ Đổi mới đến nay

Cấp nhà nước 
Chủ 
nhiệm 

Đang triển khai 

2016-
2020 

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả giám sát của cơ 
quan dân cử đối với việc thực thi chính sách, 
pháp luật về an sinh xã hội ở Việt Nam 

Cấp nhà nước 

Thư ký 
Đang triển khai 

4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước 

Năm  Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức trao tặng 

2006 
Giải thưởng khuyến khích (sách hay) Việt Nam cho cuốn sách: 
Lịch sử các học thuyết kinh tế : Cấu trúc hệ thống, Bổ sung, 
Phân tích và nhận định mới 

Hội xuất bản Việt Nam 
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4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn NCS  

Họ tên NCS Đề tài luận án 
Cơ sở đào 

tạo 
Thời gian 
đào tạo 

Vai trò 
hướng 

dẫn 
1. Nguyễn Thị Luyến Kinh nghiệm phát triển kinh tế thị trường ở các 

nước ASAN và khả năng vận dụng vào Việt 
nam 

Trường ĐH 
KTQD 

1994 HD2 

2.Hoàng Thị Hồng 
Hạnh 

Ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế đối 
ngoại ở Việt Nam

Trường ĐH 
KTQD

1992-1996 HD2 

3.Trần Việt Tiến  Vai trò nhà nước trong quá trình CNH, HĐH ở 
Việt Nam 

Trường ĐH 
KTQD 

1996-2001 HD2 

4.Phương Hữu Việt Phát triển thành phần kinh tế ngoài quốc doanh 
trong ngành vận tải hành khách công cộng ở 
Việt nam 

Trường ĐH 
KTQD 

1998- 2003  HD 1 

5.Nguyễn Hữu Điệp Nâng cao sức cạnh tranh của ngành sản xuất 
đường mía Việt nam 

Trường Đại 
học Bách 
khoa

2003-2008 HD2 

6.Nguyễn Bá Cần Hoàn thiện chính sách phát triển giáo dục đại 
học ở Việt nam hiện nay 

Trường ĐH 
KTQD 

2004-2009 HD1 

7. Vũ Văn Họa Tăng cường vai trò kiểm toán hoạt động ở Việt 
Nam do kiểm toán nhà nước thực hiện.

Trường ĐH 
KTQD

2005-2010 HD 2 

8. Bùi Xuân Sơn Hoàn thiện chính sách tài chính đối với ngành 
công an Việt Nam 

Trường ĐH 
KTQD 

2009-2012 HD 2 

9. Nguyễn Thị Bình Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với đầu tư xây 
dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước trong 
ngành giao thông vận tải ViÖt Nam 

Trường ĐH 
KTQD 

2009-2012 HD 1 

10. Phan Thị Kim Oanh Vai Trò của Nhà nước trong xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống an sinh xã hội đối với nông dân 
ở Việt Nam 

Trường ĐH 
KTQD 

2010-2013 HD1 

11. Phạm Minh Đức Thu nhập của nông dân trong quá trình CNH, 
HĐH (Nghiên cứu trên địa bàn Hải Phòng) 

Trường ĐH 
KTQD 

2011-2014 Một 
mình 

12. Nguyễn Hoài Nam Chính sách xã hội nông thôn trong bối cảnh di 
dân- Nghiên cứu ở một số tỉnh Bắc Trung bộ 

Trường ĐH 
KTQD 

2011-2014 Một 
mình 

13. Lê Minh Tuyến Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự tham 
gia Bảo hiểm y tế của hộ nông dân trên địa bàn 
Thành phố Hà Nội 

Trường ĐH 
KTQD 

2013-2017 Một 
mình 

14. Hoàng Thị Thu 
Phương 

Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn tài chính gia 
đình học sinh đến phát triển giáo dục trung học 
phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà 
Nội   

Trường ĐH 
KTQD 

2013-2017 Một 
mình 

15. Võ Đức Việt Vai trò hoạt động cho vay của Ngân hàng 
thương mại cổ phần đối với việc phát triển 
doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Trường ĐH 
KTQD 

2014-2018 Một 
mình 

16. Lê Quang Đức Vai trò nhà nước đối với phát triển cây 
trồng dược liệu trên địa bàn một số tỉnh miền 
Bắc Việt Nam 

Trường ĐH 
KTQD 

2014-2018 Một 
mình 

 
 


