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LÝ LỊCH KHOA HỌC

1

Họ và Tên: Đặng Thùy Nhung

2

Năm sinh: 26/11/1991

4

Học hàm:

Năm được phong học hàm:

Học vị: Thạc sĩ

Năm đạt học vị: 2014

3

Nam/Nữ: Nữ

5

Chức danh nghiên cứu:
Chức vụ:

i ng viên

6

Địa chỉ nhà riêng: B25, Nơ 20, Khu đô thị Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

7

Điện thoại:
Fax:

8

Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài/dự án (hoặc cá nhân
tham gia thực hiện đề tài/dự án):

Nhà riêng:
Mobile: 0983.251.440
E-mail: nhung.dt26@gmail.com

Tên tổ chức: Học viện Chính sách và Phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Họ và tên lãnh đạo tổ chức: PGS.TS Đào Văn Hùng
Điện thoại của lãnh đạo tổ chức: 0903418235
Địa chỉ tổ chức: Số 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
9
TT

Quá trình đào tạo

Tài chính Ngân hàng
Tài chính Ngân hàng

Năm tốt
nghiệp
2013
2014

Tổ chức công tác

Địa chỉ tổ chức

Học viện Chính sách
và Phát triển

65 Văn Miếu, Hà
Nội

4/2015 – 12/2015

Giảng viên khoa Tài chính Học viện Chính sách
Tiền tệ
và Phát triển

65 Văn Miếu, Hà
Nội

3/2013 – 8/2013

Ngân hàng thương
Chuyên viên khách hàng
mại
cổ
phần
cá nhân
Techcombank

1 Chợ gạo, Hà
Nội

Bậc đào tạo

1
2

Đại học
Thạc sỹ

10

Quá trình công tác

TT

Thời gian
(từ năm... đến
năm...)

1

12/2015 – nay

2

3

Nơi đào tạo
ĐH Ngoại thương
University of Leicester

Vị trí công tác
Giảng viên khoa Đào tạo
Quốc tế

Chuyên môn

11

TT

Các công trình khoa học đã công bố
(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến đề tài/dự án trong 05 năm gần
nhất)
Nơi công bố
Tên công trình
Là tác gi hoặc
Năm
(tên tạp chí đã đăng công
(bài báo, công trình.)
đồng tác gi
công bố
trình)

Cơ cấu lại hệ thống ngân

1

hàng: Nhìn từ góc độ xử lý

Tác giả

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

2015

sở hữu chéo

2

3

Sách: Nguyên lý Tài chính
Tiền tệ

Giáo trình nội bộ HVCSPT
Đồng tác giả

(đang trong quá trình thực

2016

hiện)

Sách: Thẩm định dự án đầu
tư

Giáo trình nội bộ HVCSPT
Đồng tác giả

(đang trong quá trình thực

2016

hiện)

Ảnh hưởng của minh bạch
thông tin trong thuyết minh

4

báo cáo tài chính tới
chi phí vốn chủ sở hữu
doanh nghiệp: Bài học từ

Tác giả

Kỷ yếu hội thảo khoa học:
“Nâng cao năng lực huy
động vốn thông qua minh
bạch hoạt động tài chính
của các doanh nghiệp Việt
Nam”

2018

Thuỵ Sĩ

12

Số lượng văn bằng b o hộ sở hữu trí tuệ, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống
cây trồng đã được cấp (liên quan đến đề tài/dự án - nêu có)
Năm
cấp
văn
bằng

TT

Tên và nội dung văn bằng

13

Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (liên quan đến đề tài/dự án - nếu có)

TT

14

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian
(bắt đầu - kết
thúc)

Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia (trong 05 năm gần đây thuộc
lĩnh vực nghiên cứu của đề tài/dự án - nếu có)

TT

1

Vai trò của Nhà Nước trong phát

Cấp qu n lý
(cấp Nhà nước,
Bộ, Thành phố,
cơ sở)
Đề án World

triển hệ thống tài chính Việt Nam

Bank

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác
đã chủ trì

Thời gian
(bắt đầu - kết
thúc)

Tình trạng
(đã nghiệm thu,
chưa nghiệm thu)

2015 – 2016

Đã nghiệm thu

2015

Đã nghiệm thu

Xây dựng, hoàn thiện cơ chế tự chủ
tài chính của các cơ sở giáo dục đại

2

học công lập tại Việt Nam trong xu

Cấp Học viện

thế toàn cầu hoá.

15
TT

16

i i thưởng (về khoa học, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài/dự án - nếu có)
Năm
tặng
thưởng

Hình thức và nội dung gi i thưởng

Thành tích hoạt động khoa học, s n xuất kinh doanh khác (liên quan đến đề tài/dự án - nếu
có):
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018
TỔ CHỨC
(nơi làm việc của cá nhân đăng ký
chủ nhiệm hoặc tham gia thực hiện
chính đề tài/dự án 1)
(Xác nhận, họ tên, ký và đóng dấu)

CÁ NHÂN

ThS. Đặng Thùy Nhung

