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LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên: Vũ Thị Thanh Hương
Nam/Nữ: Nữ

2. Ngày sinh: 02/11/1984
3. Học vị: Thạc sỹ

Nước: Việt Nam

Năm TN: 2012

4. Nơi đang công tác hiện nay: Khoa Chính sách công, Học viện Chính sách và Phát
triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
5. Địa chỉ cơ quan: Lô D25, ngõ 8B Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
6. Nơi đang nghiên cứu và học tập hiện nay: Viện nghiên cứu xã hội học và chính sách
Rhine-Ruhr (RISP), Đại học Tổng hợp Duisburg-Essen, CHLB Đức
7. Điện thoại: 049152130688999

Email:

thanhhuong@apd.edu.vn

8. Trình độ ngoại ngữ
Nghe
TT

Tên NN

Tốt

Viết

Nói

Đọc hiểu tài liệu

khá TB Tốt khá TB Tốt khá TB Tốt khá TB

1

Anh (C1) X

X

X

X

2

Đức (B2) X

X

X

X

9. Thời gian công tác
Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

2007-2011

Trường Đại học Hà Nội

Chuyên viên

2011-2014

Học viện Chính sách và Phát triển

Giảng viên

2014-nay

Đại học Duisburg-Essen, CHLB Đức

Nghiên cứu sinh

10. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo

Thời gian
tốt nghiệp

Tiến sĩ

(đang học)

Thạc sỹ

2012

Cử nhân
Cử nhân

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Đại học Tổng hợp Duisburg Chính sách và quản
Essen, CHLB Đức
lý
Học viện Chính trị - Hành

Quản lý Hành chính

chính Quốc gia Hồ Chí Minh

công

2006

Học viện Hành chính Quốc gia

Hành chính học

2008

Trường Đại học Ngoại thương

Kinh tế đối ngoại

Đại học Kinh tế Quốc dân

Kế toán tổng hợp

6/6/2007

Đại học Hà Nội

Bồi dưỡng phương

đến
19/6/2007

Dự án REI-Vietnam

pháp giảng dạy
tiếng Anh

17/7/2007
đến
30/9/2007

12/12/2011 Đại học Công vụ, Singapore

Cải cách khu vực

đến
16/12/2011

công và kỹ năng
quản lý cho nhà
quản lý cấp cao

Chứng chỉ

21/5/2012
đến
25/5/2012

Đại học Công vụ, Singapore

Quản lý nguồn nhân
lực trong khu vực
công

19/4/2012
đến
27/6/2012

Học viện Quản lý giáo dục

Nghiệp vụ sư phạm
cho giảng viên Đại
học, Cao đẳng

27/6/2012
đến
3/10/2012

Trung tâm bồi dưỡng cán bộ
Kinh tế - Kế hoạch (Bộ
KH&ĐT)

Luyện kỹ năng tiếng
Anh IELTS C1

22/11/2012 Trung tâm bồi dưỡng cán bộ
đến
Kinh tế - Kế hoạch (Bộ
24/11/2012 KH&ĐT)

Kỹ năng phân tích
và hoạch định chính
sách

20/5/2013
đến
23/5/2013

Viện nghiên cứu Kinh tế và Xã
hội, Cộng hòa Ireland.

Nghiên cứu thị
trường lao động

24/6/2013

Viện Chiến lược Phát triển (Bộ

Sử dụng phần mềm

đến
28/6/2013

KH&ĐT)

nhân khẩu học dành
cho dự báo dân số
và phân tích mối
quan hệ giữa các
biến dân số và phát
triển

12/9/2013
đến

Viện nghiên cứu hành chính
quốc gia (INTAN), Malaysia

4/10/2013
9/12/2013
đến
Chứng chỉ

Hành chính công
cho các nước
CLMV

Viện nghiên cứu hành chính
quốc gia (INTAN), Malaysia

Chuyển đổi khu vực
công thông qua

23/12/2013

Chiến lược đại
dương xanh

31/10/2013 Trung tâm bồi dưỡng cán bộ
đến
Kinh tế - Kế hoạch (Bộ
16/01/2014 KH&ĐT)

Đào tạo kỹ năng
biên phiên dịch
tiếng Anh

Viện trao đổi hàn lâm Đức

Đào tạo tiếng Đức
B1

4/08/2014

Viện GOETH Goettingen,

Đào tạo tiếng Đức

đến
26/9/2014

CHLB Đức

B2

6/01/2014
đến
30/07/2014

4/10/2015
Trung tâm ngoại ngữ, Đại học
đến
Duisburg-Essen
19/02/2016

Đào tạo tiếng Đức
cho các nhà nghiên
cứu

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học

STT

Tên đề tài/Đề án
Nội dung và phương pháp phân tích

1

hiệu quả của chính sách giảm nghèo
trong những năm qua ở Việt Nam.

Cấp QĐ, Mã
số

Số QĐ, Ngày
tháng
năm/ngày
nghiệm thu

Kết quả
nghiệm
thu
Đã
nghiệm
thu
2011

Đánh giá và kiến nghị giải pháp nâng
cao hiệu quả đối với một số chính sách
2

phát triển do Bộ Kế hoạch và Đầu tư
đề xuất đã được cấp có thẩm quyền

Đã
nghiệm
thu
2012

ban hành.

2. Các công trình đã công bố trong 5 năm gần đây
STT

Tên công trình
Khôi phục niềm tin chính sách.

Tác giả

Nguồn công bố

Đồng

Báo cáo Hội thảo khoa học “Nhìn

tác giả

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”.
-Đơn vị tổ chức: Học viện Chính
sách và Phát triển (Bộ Kế hoạch

1

và Đầu tư), Dự án STAR-USAID
(Cơ quan phát triển Hoa Kỳ).
2

Để chính sách việc làm đối với Tác giả
lao động nữ đi vào cuộc sống.

Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 2
(538)

3

Vai trò của Chính phủ đối với Tác giả
sự phát triển kinh tế - Kinh
nghiệm của Hàn Quốc (1961 –
2011).

Tạp chí Quản lý Nhà nước số 2
(205)

4

Về chính sách lương tối thiểu Đồng
trong khu vực hành chính.
tác giả

Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 5
(541)

Một số giải pháp khôi phục Đồng
niềm tin chính sách nhằm đưa tác giả

Tạp chí Ngân hàng số 7

5

kinh tế Việt Nam phát triển bền
vững trong năm 2013.

6

Một số giải pháp hỗ trợ nông Tác giả
dân vùng bị thu hồi đất chuyển
đổi cơ cấu nghề nghiệp.

Tạp chí Con số và Sự kiện số 5
(475)

7

Thực trạng tăng trưởng kinh tế Đồng
và lạm phát ở Việt Nam và định tác giả
hướng giải pháp chính sách ổn

Báo cáo Hội thảo khoa học “Lạm
phát và Tăng trưởng kinh tế ở
Việt Nam”

định kinh tế vĩ mô.

-Đơn vị tổ chức: Học viện Chính
sách và Phát triển (Bộ Kế hoạch
và Đầu tư), Dự án STAR-USAID
(Cơ quan phát triển Hoa Kỳ) và
Tổng công ty Bảo hiểm Quân đội.

8

Mở rộng thị trường xuất khẩu Tác giả
lao động Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 12
(548)

9

Tăng trưởng kinh tế và lạm phát Đồng tác giả
ở Việt Nam

Tạp chí Tài chính số 08 (586).

Tính kỷ luật trong chính sách tài Đồng tác giả

Báo cáo Hội thảo khoa học “Phối

khóa Việt Nam

hợp chính sách tài khóa và chính
sách tiền tệ trong điều hành kinh
tế vĩ mô 2014-2015”.
-Đơn vị tổ chức: Học viện Chính

10

sách và Phát triển (Bộ Kế hoạch
và Đầu tư) – Tháng 12/2013.
Xuất khẩu lao động Việt Nam Tác giả
sang Đức: Cơ hội và Thách thức

-Đơn vị tổ chức: Đại học
Friedrich–Schiller Jena phối hợp
với Đại sứ quán Việt Nam tại
CHLB Đức - Tháng 6/2015.

11

12

Báo cáo Hội thảo khoa học “Hợp
tác kinh tế Việt-Đức: Cơ hội và
Thách thức”.

Phân tích SWOT cho chương Tác giả
trình thí điểm đưa điều dưỡng
viên Việt Nam sang làm việc tại
CHLB Đức

Báo cáo Hội thảo khoa học quốc
tế “Khoa học và Công nghệ cho
sự phát triển của đời sống” dành
cho sinh viên Việt Nam tại châu
Âu.
-Đơn vị tổ chức: Đại học TU
Berlin, CHLB Đức.

CHLB Đức, ngày 12 tháng 5 năm 2016
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

NCS. ThS. Vũ Thị Thanh Hương

