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LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. THÔNG TIN CÁ NHÂN
- Họ và tên: Lê Huy Đoàn
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 20/8/1975
- Nơi làm việc: Khoa Kế hoạch Phát triển, Học viện Chính sách và Phát triển
- Học vị: Thạc sĩ Kinh tế Phát triển, NCS Kinh tế.
- Chức danh: Phó Trưởng Khoa
- ĐT liên lạc: 0965-799-007
- Email: doanlhtapl@gmail.com
2. ĐÀO TẠO
Dài hạn
- 2010-nay: NCS Kinh tế, Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- 2009: Đào tạo ngoại ngữ và kinh tế chuyên sâu, Đại học New Hampshire, Bang New
Hampshire, Hoa Kỳ.
- 2007: Thạc sĩ Kinh tế Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, Việt Nam.
- 1996: Cử nhân Kinh tế Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, Việt Nam.
Ngắn hạn
- Khoá tập huấn quốc tế về quản lý tài chính công; Cơ quan Hợp tác quốc tế Hoa Kỳ phối hợp
với Học viện Chính sách và Phát triển; 2013;
- Phân cấp tài chính, lập kế hoạch theo chương trình nhiều năm, Dự án Tăng cường cải cách
lập kế hoạch ở Trung ương và Địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2013;
- Khóa đào tạo về Phương pháp giảng dạy bậc đại học, Trung tâm đào tạo Việt NamSingapore, Hà Nội, Việt Nam, 2010.
- Khoá đào tạo về phương pháp giảng dạy bậc đại học, Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với
Trung tâm Đào tạo Cán bộ Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2010;
- Khóa đào tao về Kinh tế môi trường, AIT Việt Nam, năm 2004
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- Đào tạo về Kỹ năng lãnh đạo, Singapore, 2002.
- Đào tạo về Phân tích và Dự báo kinh tế vĩ mô, 1999.
3. NGÔN NGỮ
- Tiếng Việt: Thành thạo
- Tiếng Anh: Thành thạo.
4. CÁC KHÓA ĐÀO TẠO ĐANG THEO HỌC: NCS Kinh tế.
5. QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY, TƯ VẤN
Giảng dạy và tư vấn trong nước:
(1) Nghiên cứu viên Kinh tế, Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 19972009;
(2) Giảng viên, Phó Trưởng khoa Kế hoạch Phát triển, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ
Kế hoạch và Đầu tư; 2009-nay.
(3) Giảng viên, Tiếng Anh chứng chỉ quốc tế IELTS, TOEFL và Phát âm, Viện Ngôn ngữ
TAPL Việt Nam (2009 đến nay);
(4) Xây dựng chương trình đào tạo hệ đại học, chương trình 4 năm Kế hoạch Phát triển và
chương trình Kinh tế Đối ngoại, Học viện Chính sách và Phát triển (2009);
(5) Xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên (2007), Hòa Bình
(2003), Thừa Thiên Huế (2001);
(6) Xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội các huyện Thanh Hà, Cẩm Giàng
(Hải Dương, năm 2005), Yên Thế (Bắc Giang, 2002), Nam Đông, Hương Trà, Phú Vang
(Thừa Thiên Huế, 2002);
Dự án, Đề án Chủ trì/tham gia:
(1) Kế hoạch phát triển, Giáo trình, chờ xuất bản, 2017
(2) Nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp Việt Nam, luận án tiến sĩ, 20102016;
(3) Nâng cao chất lượng tăng trưởng công nghiệp Hà Nội, đề tài nghiên cứu khoa học cấp
Bộ, 2015;
(4) Phân tích và Dự báo kinh tế vĩ mô, Giáo trình, NXB Khoa học Xã hội, 2015
(5) Lồng ghép Thu hút và sử dụng ODA vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương,
Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 2014;
(6) Đánh giá điều kiện kinh tế xã hội của 63 tỉnh thành phố Việt Nam, Dự án Hợp tác Quốc
tế, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), 2013;
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(7) Đánh giá chính sách phân cấp đầu tư của Việt Nam, dự án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
2010-2012;
(3) Nghiên cứu, phân tích quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam bằng việc sử
dụng bảng cân đối liên ngành, phục vụ xây dựng chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam
giai đoạn 2001-2010- UNIDO, 1999-2000, đồng tác giả.
(4) Nghiên cứu Chiến lược phát triển nguồn nhân lực bậc cao của Việt Nam, KDI phối hợp
với Viện Chiến lược Phát triển, 2010-2011, đồng tác giả.
(5) Đánh giá chính sách phân cấp đầu tư của Việt Nam, dự án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
2010-2012;
(6) Phát triển Kinh tế Vùng; tài liệu tham khảo, biên dịch;
Các nghiên cứu đang triển khai:
(1) Kế hoạch Phát triển kinh tế; giáo trình bậc đại học;
(2) Đầu tư công; tài liệu giảng dạy bậc đại học;
(3) Kế hoạch Đầu tư công; tài liệu giảng dạy bậc đại học;
(4) Chuyển dịch Cơ cấu kinh tế Việt Nam, ứng dụng Học thuyết Kinh tế Cơ cấu mới;
(5) Chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp Việt Nam, luận án tiến sĩ;
(6) Tăng trưởng kinh tế Việt Nam và lạm phát;
6. BÀI CÔNG BỐ TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH
(1) Chất lượng tăng trưởng công nghiệp Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số tháng 3
năm 2009.
(2) Ứng dụng Phương pháp trọng số điều hòa trong dự báo kinh tế ở Việt Nam, đồng tác giả,
Tạp Chí Kinh tế và Dự báo, số 3 năm 2001.
(3) Toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 2, 1999.
7. BÀI CÔNG BỐ TRONG KỶ YẾU HỘI THẢO
(1) Báo cáo Đầu kỳ: “Tình hình Kinh tế xã hội và sử dụng vốn ODA của Việt Nam và 63 tình,
thành phố cả nước”, Dự án Quốc tế, Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp với Cơ quan
phát triển Hàn Quốc (KOICA); 2013.
(2) Chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2011-2013, Bài đăng ở
Hội thảo Khoa học “Tăng trưởng và Lạm phát”, Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp
với Cơ quan hợp tác phát triển Hoa Kỳ (USAID), 2013.
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(3) Chiến lược phát triển nguồn nhân lực bậc cao của Việt Nam, đồng tác giả, kỷ yếu Hội thảo
“Chiến lược Phát triển và Vai trò của Nhà nước”, Dự án Chia sẻ kinh nghiệm của Hàn Quốc,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) tổ chức; 2011;
8. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ THAM GIA
(1)Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Bộ năm 2010 do Học viện Chính sách và Phát triển chủ trì về
“Kết hợp công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học tại Học viện Chính sách và Phát triển với
công tác lập kế hoạch tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư”.
(2)Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đã tham gia tại Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư các năm:
- 2007: Chủ nhiệm: Thạc sĩ Nguyễn Công Mỹ
- 2006: Kinh nghiệm xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của một số nước trên thế
giới, bài học cho Việt Nam. Chủ nhiệm: PGS. TS. Bùi Tất Thắng
- 2003: Ứng dụng bảng Cân đối liên ngành trong nghiên cứu chuyển sịch cơ cấu ngành kinh
tế của Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Hoàng Minh Hải
- 2002: Tác động của Khoa học công nghệ tới tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Hoàng Minh Hải;
- 2001: Tác động của đầu tư phát triển đến tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt
Nam. Thư ký đề tài do TS. Hoàng Minh Hải chủ nhiệm;
- 1998: Tác động của chuyển dịch cơ cấu đầu tư tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt
Nam. Chủ nhiệm: TS. Lê Văn Nắp.;
Tôi đảm bảo và chịu trách nhiệm với những thông tin đưa ra trong lý lịch này.
Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2017
NGƯỜI KHAI

Lê Huy Đoàn
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