HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Nguyễn Trọng Nghĩa
2. Năm sinh:

27-04-1979

3. Nam/Nữ: Nam
Năm được phong học hàm:

4. Học hàm:

Năm đạt học vị: 2007

Học vị: Tiến sỹ

5. Chức danh nghiên cứu:
Chức vụ: Giảng viên
6. Địa chỉ nhà riêng: 10A Dãy 16A6 Làng Viêt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội
7. Điện thoại: CQ:
Fax:

;

NR:
;
Mobile:
E-mail: nghia.nt@stdgroup.vn

8. Đơn vị công tác:
Đơn vị: Công ty CP Đầu Tư Sao Thái Dương
Địa chỉ Cơ quan: Toà Nhà Simco Sông Đà, KĐT Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.
9. Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế
10. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại Học KTQD Hà
Nội

Tài chính ngân hàng

2001

Thạc sỹ

Bangor Business
School

Tài chính - Ngân hàng

2003

Tiến sỹ

Bangor Business
School

Tài chính - Ngân hàng

2006

11. Trình độ ngoại ngữ
Tên Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Tiếng Anh

hành thạo

thành thạo

thành thạo

12. Quá trình công tác1
Lĩnh vực chuyên
môn

Tên tổ chức công tác, Địa chỉ
tổ chức

Thời gian
(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

2001-2002

Cán bộ tín dụng NH
Bắc Á HN

Tín dụng

Ngân hàng CP Bắc Á, CN Hà
Nội

2007-2009

Nghiên cứu sau tiến
sỹ

Tài chính

Manchester Business School,
UK.

2009-2012

Giám đốc khối
Nghiên cứu/Tư vấn

Tài chính

CTCP CK MBS (Thăng Long
cũ)

2012-nay

Giảng viên

Tài chính-tiền tệ

Học Viện CSPT (APD)

2014-nay

Giám đốc

Kinh tế

Công ty CP Sunstar Lacto
Farm.

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

Tên công trình
(bài báo, tham luận)
Thức ăn chăn nuôi công
nghệ Nhật Bản, giải pháp
cho nền nông nghiệp sạch,
hữu cơ Việt Nam
Hoàn thiện môi trường
chính sách để phát triển hệ
thống tài chính Việt Nam.
Bẫy thanh khoản nhìn từ
góc độ các doanh nghiệp
niêm yết
Bán tháng 5 hay ở lại chơi.
Nền kinh tế Mỹ và cái
vòng luẩn quẩn.

Nơi công bố
(tên, số tạp chí, hội thảo, trong nước,
quốc tế)
Hội Thảo "Kết nối cung cầu, liên kết
sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu
cơ tại Vùng Ba Vì" của Bộ Nông
nghiệp ngày 14/09/2006 tại Đá
Chông, Ba Vì, Hà Nội.

Năm công
bố

Tác giả hoặc
đồng tác giả

2016

Đồng tác giả

2013

Đồng tác giả

Tạp chí Ngân hàng, số 16, 08/2012,
trang 37-41

2012

Tác giả

Đầu tư chứng khoán (tháng 5)

2009

Tác giả

Đầu tư chứng khoán, 03/2009.

2009

Tác giả

2008

Tác giả

2008

Tác giả

Hội thảo Phát triển hệ thống Tài
Chính Việt Nam, ĐH KTQD.

Toàn cảnh thuế thu nhập cá
Đầu tư chứng khoán, 12/2008
nhân chứng khoán, nên –
không nên?
Khủng hoảng tài chính phố
Đầu tư chứng khoán, 11/2008
Wall, nguyên nhân và ảnh
hưởng tới Việt Nam.
1

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

The Financial System in
Asia and Australia

Papeles de Economica Espanola 110,
116-144.

2007

Đồng tác giả

Correlation dynamics
between Asia-Pacific, EU
and US stock return

Pacific Financial Markets:
Integration, Innovation and
Challenges, International Finance
Review, Elsevier Science (2007)

2007

Đồng tác giả

Journal of Banking and Finance, 29,
8-9, 2119-2154. Elsevier Science.

2007

Đồng tác giả

Financial liberalisation,
crisis and restructuring: A
comparative study of bank
performance and bank
governance in South East
Asia.

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

Tên công trình
(Sách, báo, tài liệu…)
Nợ xấu Ngân Hàng, Giải quyết
bằng cách nào?

Nơi công bố
(Nhà xuất bản, nơi xuất
bản)
NXB Thanh niên

Năm công
bố

Chủ biên, đồng
chủ biên, tham
gia

2012

Đồng tác giả

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

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

Xác định phạm vi nợ công và trần nợ
công an toàn của Việt Nam giai đoạn
2014-2020 (thành viên)

10/2013-10/2014

Xây dựng phương pháp đánh giá xếp
hạng tín dụng cho các DN VN (chủ trì)

9/2012-9/2013

Tình trạng đề tài
(thời điểm
nghiệm thu, kết
quả đạt được,
xếp loại)
Hoàn thành
nghiệm thu cấp
cơ sở
Hoàn thành
nghiệm thu cấp
bộ

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

Cấp bộ

16. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT
1

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian áp dụng

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

Hội đồng nghiệm thu đề án cấp bộ

05

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)

Nguyễn Trọng Nghĩa

Năm bảo
vệ thành
công

