HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: NGUYỄN THÁI NHẠN
2. Năm sinh: 1961

3. Nam/Nữ: Nữ

4. Học hàm:

Năm được phong học hàm:
Năm đạt học vị: 1999

Học vị: Thạc sỹ

5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên chính
Chứcvụ: Phụ trách Bộ môn Luật Kinh tế
(đã từng giữ ngạch Nghiên cứu viên chính, chuyên viên chính)
6. Địa chỉ nhà riêng: 25/29 ngõ 162 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
7. Điện thoại: CQ:
Fax:

;

NR:
;
Mobile: 0914 166 019
E-mail: thainhan61@yahoo.com

8. Đơn vị công tác:
Bộ môn Luật Kinh tế - Học viện Chính sách và Phát triển
Địa chỉ cơ quan: Lô D25, ngõ 8B, Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị mới Cấu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà
Nội
9. Lĩnh vực nghiên cứu: Pháp luật
10. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Tiến sỹ

Học viện Khoa học xã hội

Luật Kinh tế

Thạc sỹ

ĐH Luật Hà Nội

Luật Kinh tế

1999

Cử nhân

ĐH Luật Hà Nội

Luật Quốc tế

1984

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp
Đang làm NCS.
Dự kiến năm 2016

11. Trình độ ngoại ngữ
Tên Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Tiếng Anh

Trung bình

Trung bình

Khá

1

12. Quá trình công tác
Thời gian
(Từ năm ... đến năm...)
1/1/2011 đến nay

6/2009 đến 31/12/2010

Vị trí
công tác
Phó
trưởng
Bộ mônPhụ trách
Bộ môn
Phó
trưởng
phòng

4/2005 đến 5/2009

Phó
trưởng
phòng

7/2003 đến 3/2005

Cán bộ
dự án

6/1992 đến 6/2003

Trợ lý
Giám
đốc, cố
vấn pháp
luật

3/1985 đến 5/1992

Cố vấn
pháp luật

Lĩnh vực chuyên môn
Giảng dạy và nghiên cứu các
môn học Pháp luật đại cương,
Pháp luật kinh tế, Luật và
Chính sách công, Pháp luật
kinh tế quốc tế
Nghiên cứu và đề xuất xây
dựng pháp luật quản lý cán bộ,
công chức.

Tên tổ chức công tác, Địa chỉ
tổ chức
Học viện Chính sách và Phát
triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
65 Văn Miếu, Hà Nội

Viện Khoa học tổ chức nhà
nước – Bộ Nội vụ, 37A
Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội
Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa,
3A Hàn Thuyên, Nha Trang,
Thẩm định văn bản quy phạm Khánh Hòa.
pháp luật do UBND tỉnh ban Ủy viên BCH Liên hiệp khoa
hành.
học tỉnh Khánh Hòa.
Tuyên truyền, phổ biến giáo Trọng tài viên, Trọng tài lao
dục pháp luật
động tỉnh Khánh Hòa
Ủy viên BCH Hội UNESCO
tỉnh Khánh Hòa.
Làm dự án thành lập công ty,
Công ty Thương mại và Đầu
thành lập trường cao đẳng du
tư tỉnh Khánh Hòa, 68 Yersin,
lịch
Nha Trang, Khánh Hòa
Soạn thảo, đàm phán, tổ chức
thực hiện hợp đồng xuất nhập
khẩu…

Công ty Khai thác, chế biến,
xuất khẩu khoáng sản tỉnh
Khánh Hòa, 248 Thống Nhất,
Nha Trang, Khánh Hòa.

Soạn thảo, theo dõi thực hiện
hợp đồng xuất nhập khẩu,…

Công ty Liên hợp xuất nhập
khẩu tỉnh Phú Khánh, 40 Thái
Nguyên, Nha Trang, Khánh
Hòa (đã giải thể do tách tỉnh
năm 1989).

13. Các bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo đã công bố
T
Tên công trình
Nơi công bố
T
(bài báo, tham luận)
(tên, số tạp chí, hội thảo, trong
nước, quốc tế)
Bài báo: Doanh nghiệp siêu Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
01 nhỏ và pháp luật lao động áp http://tcdcpl.moj.gov.vn/Pages/hom
dụng đối với doanh nghiệp e.aspx
siêu nhỏ tại một số quốc gia
02 Bài báo: Bàn về việc thực hiện Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số
pháp luật lao động đối với tháng 4 (277).
doanh nghiệp siêu nhỏ
2

Năm
công bố

Tác giả hoặc
đồng tác giả

2016

Tác giả

2015

Tác giả

03

04
05

06

07
08

Bài tham luận: Xử lý rác thải
sinh hoạt bằng lò đốt rác quy
mô nhỏ tại nông thôn Việt
Nam hiện nay – Một số kiến
nghị hoàn thiện pháp luật
Bài tham luận: Đạo đức
giảng viên
Bài tham luận: Thực tiễn
thực hiện Pháp lệnh dân chủ
ở cơ sở
Bài báo: Nguồn nhân lực –
Chìa khóa của ngành du lịch
tỉnh Khánh Hòa
Bài báo: “Trợ cấp thôi việc –
Chờ đến bao giờ”
Bài báo: “Mua bán thiết bị bao tiêu sản phẩm giữa
thương nhân Việt Nam và
thương nhân nước ngoài”

Hội thảo quốc tế, Học viện Chính
sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư.

2015

Đồng tác giả

Hội thảo Học viện Chính sách và
Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2012

Tác giả

Hội thảo Bộ Nội vụ tại Hà Nội

2010

Tác giả

Báo Khánh Hòa

2004

Tác giả

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số
tháng 8 (149)

2004

Tác giả

Thời báo kinh tế Sài Gòn số 212000 (490)

2000

Tác giả

Năm
công bố

Chủ biên, đồng
chủ biên, tham
gia

14. Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố
T
T

Tên công trình
(Sách, báo, tài liệu…)

Nơi công bố
(Nhà xuất bản, nơi xuất bản)

01

Giáo trình nội bộ môn Pháp
Học viện Chính sách và Phát triển
luật đại cương

2013

Chủ biên

02

Giáo trình nội bộ môn Pháp
Học viện Chính sách và Phát triển
luật kinh tế

2013

Chủ biên

03

Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa (thực
Sách Hỏi - Đáp pháp luật về hiện Chương trình quốc gia phòng,
Phòng chống tham nhũng
chống tội phạm). Công ty cổ phần
In và Thương mại Khánh Hòa

2008

Đồng chủ biên

2007

Đồng chủ biên

2007

Biên soạn

2006

Biên soạn

04

05

06

Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa Công
Sách Hỏi - Đáp pháp luật về
ty cổ phần In và Thương mại
Khiếu nại tố cáo
Khánh Hòa
Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa (thực
hiện Chương trình quốc gia phòng,
Sách Hỏi - Đáp pháp luật về
chống tội phạm).
Xử phạt vi phạm hành chính
Công ty cổ phần In và Thương mại
Khánh Hòa
Sách Hỏi - Đáp pháp luật về Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa (thực
3

hiện Chương trình quốc gia phòng,
chống tội phạm). Công ty cổ phần In
và Thương mại Khánh Hòa
Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa (thực
Sách Hỏi - Đáp pháp luật về hiện Chương trình quốc gia phòng,
Hình sự
chống tội phạm). Công ty cổ phần In
và Thương mại Khánh Hòa
Hỏi - Đáp pháp luật về Bộ luật
Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
Dân sự
Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa (thực
Sách Hỏi - Đáp về Phòng hiện Chương trình quốc gia phòng,
chống các tệ nạn xã hội
chống tội phạm). Công ty cổ phần In
và Thương mại Khánh Hòa
Sách Hệ thống các qui định
của pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính thuộc thẩm quyền Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
của Chủ tịch UBND xã,
phường, thị trấn
An toàn giao thông

07

08

09

10

2006

Biên soạn

2005

Biên soạn

2005

Biên soạn

2005

Biên soạn

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì hoặc tham gia
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ
đã chủ trì, tham gia

Thời gian thực hiện
(ngày, tháng, năm theo Hợp
đồng ký kết), thuộc chương
trình (nếu có)

Tình trạng đề
tài
(thời điểm
nghiệm thu,
kết quả đạt
được, xếp loại)

Cấp quản lý
(cấp nhà nước/
bộ/ cơ sở/
khác)

2016

Tốt

Cấp khoa

2015

Xuất sắc

Cấp Học viện

2009 -2010

Quốc hội
thông qua
2010

Cấp Nhà nước

2009-2010

2011

Chuyên đề: Lịch sử hình thành và
phát triển của Hội nghị Lahay về tư
pháp quốc tế (thuộc đề tài của
trường Đại học Luật Hà Nội: Hội
nghị Lahay về tư pháp quốc tế và
kinh nghiệm cho Việt Nam).
Đề tài: Nâng cao nhận thức của
viên chức và người lao động tại
Học viện Chính sách và Phát triển
về pháp luật viên chức và pháp luật
lao động
(chủ nhiệm đề tài)
Đề án xây dựng dự thảo Luật Viên
chức của Bộ Nội vụ
(tham gia)
Dự án “Điều tra thực trạng quản
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Cấp Bộ

lý, sử dụng thời giờ làm việc của
công chức trong các cơ quan hành
chính nhà nước” của Bộ Nội vụ
(tham gia)
Đề án “Nâng cao năng lực và hỗ
trợ phát triển dịch vụ tư vấn doanh
nghiệp tại Công ty K-BIZ
CONSULTING” tỉnh Khánh Hòa
(tham gia)
Dự án khảo sát lấy ý kiến doanh
nghiệp về thực tiễn áp dụng Bộ
Luật Lao động tại Khánh Hòa.
(tham gia)

Đề án chuyển đổi mô hình quản lý
chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
(tham gia)

Đề án đánh giá vai trò đại diện
cộng đồng doanh nghiệp của các
hiệp hội kinh doanh, đề xuất mô
hình hoạt động hiệu quả nhất cho
các hiệp hội kinh doanh tại tỉnh
Khánh Hòa.
(tham gia)
Dự án Khảo sát điều tra về Môi
trường kinh doanh du lịch tại Nha
Trang - Khánh Hòa.
(tham gia)

2009-6/2010
Chương trình hỗ trợ cạnh
tranh toàn cầu cho doanh
nghiệp Việt Nam - Global
Competitiveness Facility for
Vietnamese
Enterprises
(GCF) - CP Đan Mạch
2009
Dự án do Phòng Thương
Mại & Công Nghiệp Việt
Nam – Vp. Đại diện tại Hà
Nội làm chủ đầu tư và thực
hiện bằng nguồn vốn tài trợ
của
Chương
trình
DANIDA-Chính phủ Đan
Mạch.
(BSPS/DANIDA/VCCI
Tiểu hợp phần 2.3).
2008
Đề án do Sở Công Thương
tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu
tư và thực hiện bằng nguồn
vốn tài trợ của Chương trình
DANIDA - Chính phủ Đan
Mạch.
(BSPS/DANIDA/hợp phần 1)

6/2010

Chính phủ
Đan Mạch tài
trợ

2010

Chính phủ
Đan Mạch tài
trợ

2009

Cấp Sở

2008
Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa
làm chủ đầu tư và thực hiện
bằng nguồn vốn tài trợ của
Chương trình DANIDA Chính phủ Đan Mạch.
(BSPS/DANIDA/hợp phần 1)

2009

Cấp Sở

2008
Dự án do Hiệp hội Du lịch
Khánh Hòa làm chủ đầu tư
và do Chương trình hỗ trợ
cạnh tranh toàn cầu cho
doanh nghiệp Việt Nam Global
Competitiveness
Facility for Vietnamese

2008

Chính phủ
Đan Mạch tài
trợ

5

Đề án nghiên cứu phát triển ngành
du lịch tỉnh Khánh Hòa
(tham gia)

Dự án “Xây dựng Quy trình cấp
Thẻ Hướng dẫn viên du lịch tại
Khánh Hòa”
(tham gia)

Dự án “Xây dựng Quy trình cấp
Giấy chứng nhận tiêu chuẩn khách
sạn tại Khánh Hòa”
(tham gia)

Dự án “Xây dựng quy trình Thủ
tục đăng ký và điều chỉnh hồ sơ
đăng ký đầu tư vào Khu kinh tế
Vân Phong tỉnh Khánh Hoà”

Enterprises (GCF) - của
Chính phủ Đan Mạch tài trợ.
2008
Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch tỉnh Khánh Hòa làm
chủ đầu tư và do Chương
trình hỗ trợ cạnh tranh toàn
cầu cho doanh nghiệp Việt
Nam
-Global
Competitiveness Facility for
Vietnamese
Enterprises
(GCF) - của Chính phủ Đan
Mạch tài trợ.
2008
Dự án do Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch làm chủ đầu
tư và thực hiện bằng nguồn
vốn tài trợ của Chương trình
DANIDA - Chính phủ Đan
Mạch.
(BSPS/DANIDA/hợp phần 1)
2008
Dự án do Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch làm chủ đầu
tư và thực hiện bằng nguồn
vốn tài trợ của Chương trình
DANIDA - Chính phủ
Đan Mạch.
(BSPS/DANIDA/hợp phần 1)
2008
Ban Quản lý Khu kinh tế
Vân Phong tỉnh Khánh Hoà

2008

Cấp Sở

2008

Cấp Sở

2008

Cấp Sở

2008

Cấp Sở

2008

Cấp Sở

2008

Cấp Sở

(tham gia)
Dự án “Xây dựng quy trình Một
cửa liên thông trong thành lập
doanh nghiệp tại Khánh Hòa”
(tham gia)

Dự án “Xây dựng quy trình Một
cửa liên thông trong Cấp Giấy
chứng nhận Quyền sử dụng đất

2008
Dự án do Sở Kế hoạch và
Đầu tư làm chủ đầu tư và
thực hiện bằng nguồn vốn
tài trợ của Chương trình
DANIDA - Chính phủ
Đan Mạch.
(BSPS/DANIDA/hợp phần 1)
2008
Dự án do Sở Nội vụ làm chủ
đầu tư và thực hiện bằng
6

thuộc thẩm quyền cấp Huyện tại
Khánh Hòa”
(tham gia)
Dự án “Xây dựng quy trình ưu đãi,
miễn, giảm thuế thu nhập doanh
nghiệp của Cục thuế tỉnh Khánh
Hòa”

nguồn vốn tài trợ của
Chương trình DANIDA Chính phủ Đan Mạch.
(BSPS/DANIDA/hợp phần 1)

2008
Cục thuế tỉnh Khánh Hòa
làm chủ đầu tư

2008

Cấp Cục

2007

2007

Cấp huyện

2007

2007

Cấp huyện

2009

Cấp Sở

(tham gia)

2007-2008
Chương trình 212 của Chính
phủ - Đề án thứ ba
Thanh tra tỉnh Khánh Hòa
thực hiện.

Đề án triển khai Chương trình
hành động quốc gia phổ biến, giáo
dục pháp luật và nâng cao ý thức
pháp luật cho cán bộ và nhân dân
ở xã, phường, thị trấn đến năm
2010 của tỉnh Khánh Hòa

2007-2008
Chương trình 212 của Chính
phủ - Đề án thứ tư.
Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
thực hiện.

2009

Cấp Sở

2006-2008
Chương trình phát triển liên
hiệp quốc; Chương trình
phát triển quốc tế Đan
Mạch, Thụy Điển, Na Uy,
Ailen.
Bộ Tư pháp chủ trì

2008

(tham gia)
Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ
thương mại huyện Khánh Vĩnh,
tỉnh Khánh Hòa.
(Chủ trì)
Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ
thương mại huyện Khánh Sơn,
tỉnh Khánh Hòa.
(Chủ trì)
Đề án “Tăng cường công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật về khiếu
nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn”
của tỉnh Khánh Hòa

(tham gia)
Dự án “Nâng cao năng lực ban
hành, thẩm định và kiểm tra văn
bản qui phạm pháp luật; Phổ biến
giáo dục pháp luật và Hòa giải ở
cơ sở tại tỉnh Khánh Hòa” thuộc
Dự án VIE/02/015 (Hỗ trợ thực thi
Chiến lược phát triển hệ thống
pháp luật Việt Nam đến năm
2010).
(tham gia)
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Cấp Bộ

16. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

01

Quy trình Một
cửa liên thông
trong Cấp Giấy
chứng nhận
Quyền sử dụng
đất thuộc thẩm
quyền cấp huyện.
Quy trình Một
cửa liên thông
trong thành lập
doanh nghiệp tại
Khánh Hòa.
Quy trình Thủ tục
đăng ký và điều
chỉnh hồ sơ đăng
ký đầu tư vào
Khu kinh tế Vân
Phong tỉnh Khánh
Hoà.
Đề án thành lập
Trung tâm dịch
vụ thương mại
huyện Khánh
Sơn, tỉnh Khánh
Hòa.
Đề án thành lập
Trung tâm dịch
vụ thương mại
huyện Khánh
Vĩnh, tỉnh Khánh
Hòa.

Quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa ban
hành quy trình thực hiện tại UBND cấp
huyện của tỉnh Khánh Hòa.

02

03

04

05

Thời gian áp dụng

Từ 2008

Quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa ban
hành quy trình thực hiện tại Sở Kế hoạch
Đầu tư tỉnh Khánh Hòa

Từ 2008

Quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa ban
hành quy trình thực hiện tại Ban quản lý
Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa.
Từ 2008

Quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa về
việc thành lập Trung tâm dịch vụ thương
mại huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa về
việc thành lập Trung tâm dịch vụ thương
mại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

2008

2008

17. Giải thưởng về khoa học (nếu có)
TT

Hình thức và nội dung giải thưởng
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Năm tặng thưởng

18. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt,
nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương
trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
Hình thức Hội đồng

TT

Số lần

19. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có)
TT

Họ và tên

Hướng dẫn hoặc
đồng hướng dẫn

Đơn vị công tác

Năm bảo
vệ thành
công

Tôi xin cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.
Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2016
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

CÁ NHÂN

Nguyễn Thái Nhạn
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