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1.1. Họ và tên: Phạm Mỹ Hằng Phương
1.2. Năm sinh: 11 tháng 1 năm 1990

Nam/Nữ: Nữ

1.3. Nơi đang công tác hiện nay: Học viện Chính sách và Phát triển
1.4. Học vị: Thạc sĩ

Nước: Australia

Năm đạt học vị: 2012
Năm phong:

1.5. Học hàm:
1.6. Điện thoại:0915401190

E-mail: mhphuong.pham@gmail.com

1.7. Trình độ ngoại ngữ
Nghe
Tên NN

Tiếng
Anh

Tốt Khá
x

Nói
TB

Tốt

Khá

Đọc hiểu tài liệu

Viết
TB

Tốt Khá

x

x

TB

Tốt

Khá

x

1.8. Qúa trình công tác
Nơi công tác

Thời gian
T1/2013 –

Khoa Tài chính tiền tệ, Học

T12/2015

viện Chính sách và Phát triển

T1/2016 - nay

Viện đào tạo quốc tế, Học viện
Chính sách và phát triển

1.9. Quá trình đào tạo

Chức vụ

Giảng viên
Giảng viên

TB

Bậc đào tạo
Đại học

Thạc sỹ

Thời gian

Nơi đào tạo

đào tạo

Chuyên ngành

2008 -

Đại học Wollongong,

2010

Australia

2011 -

Đại học New South Wales,

2012

Australia

Tài chính

Tài chính

Thạc sỹ

2014 -

nghiên cứu

2015

Chứng chỉ

T07-

ngắn hạn

2017

Chứng chỉ

T12-

Korean Development

G20 Global Leadership

ngắn hạn

2017

Institute

Program

Đại học Lille 2, Pháp

Tài chính
Phân tích chính sách và

USAID

kỹ năng lãnh đạo

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY
2.1.

Các đề tài nghiên cứu khoa học
Số QĐ, ngày

TT

Tên đề tài

Cấp QĐ, Mã số

tháng năm/ngày
nghiệm thu

Cấp Bộ

1

Đề tài “Xây dựng phương
pháp đánh giá xếp hạng tín
dụng cho các doanh nghiệp
Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài
09/2014
Xếp loại Khá

Cấp Học viện

2

Chuyên đề “Động viên,
phân bổ và sử dụng hiệu
quả mọi nguồn lực cho phát
triển KTXH”

Thanh lý hợp đồng
11/2014

Cấp bộ

3

Chuyên đề: “Đổi mới thể
chế thúc đẩy phát triển hệ
thống tài chính nhằm huy
động và phân bổ hiệu quả
nguồn lực”

4

Đề án: “Xác định phạm vi
nợ công, trần nợ công an

Cấp bộ

Nghiệm thu đề án
10.2014

Kết quả
nghiệm thu

toàn ở Việt Nam giai đoạn
2014-2020”

Xếp loại Xuất sắc
Nghiệm thu đề án
12/2014
Xếp loại Xuất sắc

Cấp Bộ

5

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”

Cấp học viện

Nghiệm thu đề án:
2015

6

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

Cấp học viện

Nghiệm thu đề án:
2013

7

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

Cấp bộ

Nghiệm thu đề án:
2016

8

Đề tài: “Brexit – Tác động
tới xu hướng đầu tư ra
nước ngoài của một số đối
tác châu Âu chủ yếu và tác
động tới Việt Nam”

Cấp Quốc gia

9

Đề tài: “Phân bổ nguồn lực
cho phát triển kinh tế thị
trường định hướng xã hội
chủ nghĩa”

10

Đề án: “CMCN 4.0 và tác
động tới ngành tài chính
ngân hàng”

Cấp học viện

Cấp học viện

11

Đề án: “Thực hiện chương
trình liên kết đào tạo trình
độ thạc sỹ chuyên ngành
Kinh tế và Quản lý công
giữa Học viện Chính sách
và Phát triển và trường Đại
học Rennes 1, Cộng hòa
Pháp”

Cấp học viện

12

Đề án: “Đánh giá nhu cầu
và phát triển chương trình
nâng cao năng lực về quản
trị dự án của các ban quản

Nghiệm thu đề án
2017

lý dự án có sử dụng vốn
ODA, vốn vay ưu đãi và
trợ giúp kỹ thuật”
13

Đề tài “Luận cứ khoa học
cho việc hình thành và phát
triển thị trường mua bán nợ
ở Việt Nam”

Cấp quốc gia

2.2.

Các hướng nghiên cứu đề tài, luận văn, số lượng học viên có thể tiếp nhận

2.3.

Kinh nghiệm giảng dạy

TT

Tên môn

2

Tài chính doanh
nghiệp
Nguyên lý đầu tư

3

Thị trường phái sinh

1

2.4.

Trình độ Đại học

Trình độ Đại học
bằng tiếng Anh
X

Trình độ Thạc
sỹ

X
X

Các công trình đã công bố trong 5 năm gần đây

TT Tên công trình

Tên tác giả

Nguồn công bố

1

Nâng cao hiệu quả quản trị Tài chính
tại các doanh nghiệp Việt Nam

Đồng tác giả

Tạp chí Châu á Thái
Bình Dương

2

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

Đồng tác giả

Tạp chí trung tâm
Thông tin

Đồng tác giả

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”

Tác giả

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

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

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

hàm ý cho Việt Nam”

5

Cơ chế phân bổ ngân sách trung ương
cho địa phương: Kinh nghiệm quốc tế Tác giả
và đề xuất cho Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và dự
báo

6

Cải cách quản lý tài chính công thông
qua áp dụng khuôn khổ chi tiêu công Đồng tác giả
trung hạn

Tạp chí Kinh tế và dự
báo

7

Nâng cao minh bạch tài chính thông
qua chu trình ngân sách mở

Tác giả

Tạp chí Kinh tế và dự
báo

8

Nâng cao hiệu quả phân bổ vốn đầu
tư phát triển cho các địa phương ở
Việt Nam

Tác giả

Tạp chí Kinh tế và dự
báo

Nhà xuất bản Đại học
9

Giáo trình Lý thuyết Tài chính tiền tệ

Tham gia

quốc gia Hà Nội

Nhà xuất bản Đại học
10

Giáo trình Quản lý Tài chính công

Tham gia

quốc gia Hà Nội

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Đã khai)

Phạm Mỹ Hằng Phương

