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9/2011
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Diễn đàn Kinh tế mùa
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do UBKT và UNDP tổ
chức tại Nha Trang
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tế Việt Nam 2012-2013
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ĐH KTQD và UBKT
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Minh

Đầu tư công lấn át đầu Tác giả
tư tư nhân? Góc nhìn từ
mô hình thực nghiệm
VECM

Hội thảo khoa học của
UBKT tài trợ bởi
UNDP: Kinh tế Việt
Nam: những vấn đề
trong trung và dài hạn,
tại Cần Thơ

24/2/2011

Mô hình tăng trưởng
Việt Nam: đầu tư công
“lấn át” đầu tư tư nhân

Tác giả

23/6/2010

Nhận định lại năng lực
cạnh tranh công nghiệp
quốc gia để tái cấu trúc
kinh tế trong giai đoạn
mới

Tác giả

Hội thảo khoa học quốc
tế: Chất lượng tăng
trưởng Kinh tế Việt
Nam: Giai đoạn 20012010 và định hướng tới
năm 2020, do Trường
ĐH KTQD và Ủy ban
Kinh tế QH tổ chức, Hà
Nội
Hội thảo khoa học quốc
gia: Hội thảo Mô hình
tăng trưởng kinh tế Việt
Nam: Thực trạng và lựa
chọn cho giai đoạn 2011
– 2020

10-11/3/2011

5/2010

Bài 1 - Ảnh hưởng của
chính sách hỗ trợ lãi
suất đối với hoạt động
của các doanh nghiệp

Đồng tác giả

Hội thảo ĐH Quốc Gia
Hà Nội: Kinh tế Việt
Nam 2009 – Lựa chọn
để tăng trưởng bền vững

Bài 2 - Lựa chọn chính
sách tỷ giá trong bối
cảnh phục hồi kinh tế
22/09/2009

5/2009

2004

Tái cấu trúc để tăng
Tác giả
cường năng lực cạnh
tranh công nghiệp trong
bối cảnh mới
Năng lực cạnh tranh
công nghiệp Việt Nam
trong bối cảnh khủng
khoảng kinh tế thế giới

Tác giả

TFP Analysis for
Vietnam Textile and
Garment Industry
(tiếng Anh)

Tác giả

Hội thảo khoa học quốc
gia: Mô hình kinh tế
tổng quát trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam: Cơ sở
lý luận và thực tiễn
Hội thảo ĐH Quốc Gia
Hà Nội: Kinh tế Việt
Nam 2008 - Suy giảm
và thách thức đổi mới,
Regional
Workshop
(NEU-NRC),
ĐH Kinh tế quốc dân

13.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế
Thời gian hội
thảo

Tên báo cáo khoa học

Mức độ tham gia
(là tác giả/đồng tác giả)

Địa điểm tổ chức hội
thảo

9/2014

Occupational Choice in
Vietnam:
Entrepreneurship or
Wage Employment? –
Investigation of
Determinants and
Policy Implications

Tác giả

International Congress
on Economy, Finance
and Business (ICEFB
2014), Nagoya, Nhật
Bản

8/2014

Determinants of trade
deficit in Vietnam –
from an intertemporal
approach

Tác giả

The 12th IFEAMA
(International
Federation of East Asian
Management
Associations)
International
Conference: Innovation,
Competitiveness and
International Economic

Cooperation, Hanoi,
NEU
Hội Thảo quốc tế tại
Lào: Hợp tác kinh tế
Việt Nam – Lào: phát
triển một số ngành kinh
tế mũi nhọn tới năm
2020”

10/2012

Xử lý “Bộ ba bất khả
thi” ở Việt Nam và bài
học kinh nghiệm cho
Lào

Tác giả

8/2007

Determinants of
Business Cycle
Synchronization in
ASEAN-5

Tác giả

Singapore Economic
Reviews Conference Singapore (SERC 2007)

12/2006

Sources of
Macroeconomic
Fluctuations in
ASEAN-5 Countries

Tác giả

All China Economics
International
Conference - Hong
Kong (ACE 2006)

13.5. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp
Trách nhiệm
tham gia
trong đề tài

Tình trạng đề tài

Thời gian thực
hiện

Tên chương
trình, đề tài

Cấp quản lý
đề tài

2014-2015

An ninh tài
chính tiền tệ
của Việt Nam
trong bối cảnh
hội nhập quốc
tế

Đề tài KX01Cấp Nhà
nước

Thư ký khoa
học và chủ
Đang triển khai
nhiệm một đề
tài nhánh

2014

Đánh giá tái
cơ cấu DNNN:
Các điểm
nghẽn, giải
pháp thúc đẩy
quá trình tái cơ
cấu và nâng
cao hiệu ứng
xã hội tích cực
của tái cơ cấu
DNNN

Nghiên cứu
được tài trợ
bởi UNDP và
Dự án chính
sách vĩ mô
của UBKT

Thành viên
chính

Đang triển khai

2014

Cơ chế phân
bổ vốn đầu tư
nhà nước:

Nghiên cứu
được tài trợ
bởi UNDP và

Thành viên
chính

Đang triển khai

(đã nghiệm thu/chưa
nghiệm thu)

Thực trạng và
giải pháp thể
chế

Dự án chính
sách vĩ mô
của UBKT

2014

Quy trình
tham vấn và
khuyến nghị
chính sách
giữa các cơ
quan lập pháp
và cơ quan
nghiên cứu

Nghiên cứu
được tài trợ
bởi UNDP và
Dự án chính
sách vĩ mô
của UBKT

Thành viên
chính

Đang triển khai

2013-2014

Thâm hụt
thương mại:
Nguyên nhân
và giải pháp

Đề tài của Dự
án chính sách
kinh tế vĩ mô Thành viên
của Ủy Ban
chính
Kinh Tế của
Quốc Hội,

Đã nghiệm thu

Chính sách
tiền tệ Việt
Nam năm
2013

Đề tài cấp
Trường

Thư ký khoa
học

Đã nghiệm thu

2013

Nghiên cứu
tổng quát về
nhập siêu tại
Việt nam và
khuyến nghi
chính sách
nhằm đạt cân
bằng cán cân
thương mại
bền vững vào
năm 2020

NAFOSTED,
Bộ Khoa học
và công nghệ

Chủ nhiệm

Đang triển khai

2010-nay

Dự án nâng
cao năng lực
thẩm tra giám
sát và tham
vấn chính sách
kinh tế vĩ mô

Ủy Ban Kinh
Tế của Quốc
Hội, dưới sự
tài trợ của
UNDP

Chuyên gia
kinh tế

Đang triển khai

2011-2012

Nợ công và
quản lý nợ
công – Quá
khứ, hiện tại
và tương lai

Nghiên cứu
được tài trợ
bởi UNDP và
Dự án chính
sách vĩ mô
của UBKT

Thành viên

Đã nghiệm thu

2013

2012-2014

Occupational
Choice in
Vietnam:
Entrepreneurs
hip or Wage
Employment?
– Investigation
of
Determinants
and Policy
Implications

MERN
(Mekong
Economic
Research
Network), tài
trợ bởi
IDRCCanada

Chủ nhiệm

Đang triển khai

2012

Vai trò của
đầu tư công và
giải pháp tái
cơ cấu đầu tư
công đáp ứng
vai trò phát
triển bền vững

Viện Nghiên
cứu Lập
Pháp, Quốc
Hội

Thành viên

Đã nghiệm thu

2012

Sources of
Macroeconomi
c Fluctuations
in Vietnam
Đề tài cấp cơ
and Policy
sở (NEU)
Implications in
the Context of
Macroeconomi
c Stability,

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu

2011

Xử lý vấn đề
bộ ba bất khả
thi trong điều
kiện nền kinh
tế Việt Nam

Đề tài cấp Bộ
GDDT trọng
điểm (Mã số
B2011-0605)

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu

2011

Phân tích tác
động của việc
thực hiện
chính sách
quản trị công
ty tới hiệu quả
hoạt động tài
chính của các
công ty niêm
yết trên thị
trường chứng
khoán Việt

Đề tài cấp
Trường (Mã
số T2011.36)

Thành viên

Đã nghiệm thu

Nam

2009

2009

2004

2003-2004

2003

2002

Bảo hiểm xã
hội bắt buộc
trong các
doanh nghiệp:
Những tồn tại
và khuyến
nghị chính
sách
Đánh giá
nghèo đói năm
2008

ĐH Kinh tế
Quốc dân

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu

Viện Khoa
học xã hội và
nhân văn
quốc gia

Thành viên

Đã nghiệm thu

Thành viên

Đã nghiệm thu

Thành viên

Đã nghiệm thu

Bộ GD-ĐT

Thành viên

Đã nghiệm thu

ĐH Kinh tế
Quốc dân

Thành viên

Đã nghiệm thu

Bán phá giá và
hoạt động xuất
Bộ GD-ĐT
nhập khẩu của
Việt Nam
Productivity to
Competitivene
ss:
Three
Essays
on
How
the
Competitive
Viện Khoa
Edge
of học xã hội
Vietnam’s
Textiles and
Garments
Firms Can Be
Improved
Đo ảnh hưởng
của tự do hóa
thương mại ở
Việt Nam
Phương pháp
ước lượng chi
phí và hiệu
quả sản xuất

16. Sách giáo trình, sách chuyên khảo
Năm

Tên sách

Tham gia viết

NXB

2014

Báo cáo kinh tế vĩ mô Việt
Nam – Cải cách thể chế
kinh tế: chìa khóa cho tái
cơ cấu

Đồng chủ biên

NXB Trí Thức

Báo cáo kinh tế vĩ mô Việt
Nam – Thách thức còn ở
phía trước

Đồng chủ biên

2013

Bài tập Kinh tế vi mô

Tham gia

NXB Hồng Đức

2012

Bài tập Kinh tế quản lý

Đồng tham gia

NXB Đại học Kinh tế
Quốc dân

2013

Nợ công và quản lý nợ
công – Quá khứ, hiện tại
và tương lai

Tham gia, đồng tác giả

NXB Trí Thức

2012

Báo cáo kinh tế vĩ mô Việt
Nam – Từ bất ổn vĩ mô
đến con đường tái cơ cấu

Chủ biên

NXB Trí Thức

2012

Báo cáo thường niên Kinh
tế Việt Nam – Đối diện
thách thức tái cơ cấu

Tham gia, đồng tác giả

NXB Đại học quốc gia

2011

Kinh tế học

Đồng tác giả, viết 3
chương

NXB Đại học KTQD

2011

Khi Rồng Muốn Thức Dậy Tham gia, đồng tác giả
– Loay hoay với mô hình
kinh tế sau đổi mới

2010

Báo cáo kinh tế Việt Nam
thường niên 2010 – Lựa
chọn để tăng trưởng bền
vững

Đồng tác giả, viết 2
chương

NXB Trí Thức

2009

Báo cáo kinh tế Việt Nam
thường niên 2009

Đồng tác giá, viết 1
chương

NXB Trí Thức

2009

Hướng dẫn thực hành kinh
tế vi mô 2

Đồng tác giả

NXB Thống kê

2004

Bài tập kinh tế vi mô

Đồng tác giả

NXB Lao động – Xã hội

2013

Và viết 2 chương

NXB Trí Thức

Và viết 2 chương

Và viết 2 chương

NXB Lao Động – Xã Hội,
tháng 5 năm 2011

17. Giải thưởng về khoa học (nếu có)
Năm

Hình thức và nội dung giải thưởng

2013

Bằng khen có thành tích hướng dẫn
NCKH sinh viên đạt giải Nhất –
Giải thưởng Tài năng khoa học trẻ,
cấp Trường

Đại học Kinh tế quốc dân

2013

Bằng khen có thành tích hướng dẫn
NCKH sinh viên đạt giải Khuyến
Khích – Giải thưởng Tài năng khoa
học trẻ, cấp Bộ

Đại học Kinh tế quốc dân

2012

Bằng khen có thành tích xuất sắc
trong nghiên cứu khoa học

Đại học Kinh tế quốc dân

2012

Bằng khen có thành tích hướng dẫn
NCKH sinh viên đạt giải Ba – Giải
thưởng Tài năng khoa học trẻ, cấp
Bộ

Đại học Kinh tế quốc dân

2011

Bằng khen có thành tích hướng dẫn
NCKH sinh viên đạt giải Nhất –
Giải thưởng Tài năng khoa học trẻ,
cấp Trường

Đại học Kinh tế quốc dân

Tổ chức trao tặng

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

1
2
3

19. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có)
TT
1

Họ và tên
Đặng Văn Dân

Hướng dẫn
hoặc đồng
hướng dẫn
Đồng hướng
dẫn

Năm bảo
vệ thành
công
Viện ĐH Mở Hà Nội 2014
Đơn vị công tác

2

Đoàn Việt Dũng

Đồng hướng
dẫn

ĐH KTQD

2014

Tôi xin cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.
Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2014
Xác nhận của Bộ môn
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PGS. TS. Tô Trung Thành

