HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Phạm Mỹ Hằng Phương
2. Năm sinh:

1990

3. Nam/Nữ: Nữ
Năm được phong học hàm:

4. Học hàm:
Học vị:

Năm đạt học vị: 2012

Thạc sỹ

5. Chức danh nghiên cứu:
Chứcvụ:
6. Địa chỉ nhà riêng: 30H1, Khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
7. Điện thoại: CQ:
Fax:

;

NR:
;
Mobile: 0915.401.190
E-mail: mhphuong.pham@gmail.com

8. Đơn vị công tác:
Đơn vị: Khoa Tài chính tiền tệ, Học viện Chính sách và Phát triển
Địa chỉ Cơ quan: Tòa nhà D25, Ngõ 8B Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.
9. Lĩnh vực nghiên cứu:
10. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Cao học

Đại học Lille II, Cộng
Hòa Pháp

Tài chính

2014

Cao học

Đại học New South
Wales, Australia

Ngân hàng đầu tư

2012

Tài chính

2010

Đại học
Đại Học Wollongong
11. Trình độ ngoại ngữ
Tên Ngoại ngữ
Tiếng Anh

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Nghe

Nói

Đọc

Tốt

Tốt

Tốt

12. Quá trình công tác1
Thời gian
(Từ năm ... đến năm...)
1/2013 đến Nay

Vị trí công tác
Giảng viên

Lĩnh vực chuyên
môn
Tài chính ngân
hàng

Tên tổ chức công tác, Địa chỉ
tổ chức
Học viện Chính sách và Phát
triển

13. Các bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo đã công bố
T
T
1

Tên công trình
(bài báo, tham luận)

Nơi công bố
(tên, số tạp chí, hội thảo, trong nước,
quốc tế)

Năm công
bố

Tác giả hoặc
đồng tác giả

2016

Đồng tác giả

Nâng cao hiệu quả quản trị
Tài chính tại các doanh Tạp chí Châu á Thái Bình Dương
nghiệp Việt Nam

2

Phát triển quỹ đầu tư trên
thị trường chứng khoán
Việt Nam

Tạp chí trung tâm Thông tin

2016

Đồng tác giả

3

Một số lý luận cơ bản về
nguồn lực và các quan
điểm về phân bổ nguồn lực
trong nền kinh tế thị trường

Hội thảo: “Phân bổ nguồn lực cho
phát triển kinh tế: Mô hình lý thuyết,
kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho
Việt Nam”

2017

Đồng tác giả

4

Mô hình kinh tế cho phân
bổ nguồn lực và các nhân
tố ảnh hưởng đến phân bổ
nguồn lực trong nền kinh tế
thị trường

Hội thảo: “Phân bổ nguồn lực cho
phát triển kinh tế: Mô hình lý thuyết,
kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho
Việt Nam”

2017

Tác giả

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)

Năm công
bố

Chủ biên, đồng
chủ biên, tham
gia

1

Giáo trình Lý thuyết Tài chính tiền Nhà xuất bản Đại học
tệ
quốc gia Hà Nội

2016

Tham gia

2

Giáo trình Quản lý Tài chính công

2017

Tham gia

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ đã tham gia
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ đã tham gia
1

Thời gian thực hiện

Tình trạng đề tài

Cấp quản lý

Nêu những tổ chức khoa học đã và đang công tác của cá nhân (kể cả kiêm nhiệm).

(ngày, tháng, năm
theo Hợp đồng ký
kết), thuộc chương
trình (nếu có)
Đề tài “Xây dựng phương pháp đánh
giá xếp hạng tín dụng cho các doanh
nghiệp Việt Nam”
Chuyên đề “Động viên, phân bổ và sử
dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát
triển KTXH”

09/2013 - 09/2014

07/2014- 11/2014

(thời điểm nghiệm
thu, kết quả đạt
được, xếp loại)

(cấp nhà nước/
bộ/ cơ sở/ khác)

Nghiệm thu đề tài
09/2014
Xếp loại Khá

Cấp Bộ

Thanh lý hợp đồng
11/2014

Cấp Học viện

Cấp bộ

Chuyên đề: “Đổi mới thể chế thúc đẩy
phát triển hệ thống tài chính nhằm huy
động và phân bổ hiệu quả nguồn lực”
Đề án: “Xác định phạm vi nợ công, trần
nợ công an toàn ở Việt Nam giai đoạn
2014-2020”

10/2013 – 10/2014

Nghiệm thu đề án
10.2014
Xếp loại Xuất sắc

Đề án “Xúc tiến hình thành trung tâm
tài chính quốc tế để thu hút đầu tư từ
các ngân hàng,công tài chính và quỹ
đầu tư lớn”

04/2014 – 12/2014

Nghiệm thu đề án
12/2014
Xếp loại Xuất sắc

Cấp bộ

Cấp Bộ

Đề án: “Xây dựng chương trình đào tạo
bằng tiếng Anh cho khoa Đào tạo Quốc
tế, học viện Chính sách và phát triển”

2015

Nghiệm thu đề án:
2015

Cấp học viện

Đề án: “ Xây dựng chương trình đào tạo
thạc sĩ Quản lý Tài chính công tại Học
viện Chính sách và phát triển”

2013

Nghiệm thu đề án:
2013

Cấp học viện

Nghiệm thu đề án:
2016

Cấp bộ

Đề tài: “Brexit – Tác động tới xu hướng
2016
đầu tư ra nước ngoài của một số đối tác
châu Âu chủ yếu và tác động tới Việt
Nam”
16. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian áp dụng

1
2
17. Giải thưởng về khoa học (nếu có)
TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

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

Tôi xin cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.
CÁ NHÂN
(Họ tên và chữ ký)
(Đã ký)
Phạm Mỹ Hằng Phương

Năm bảo
vệ thành
công

