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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC  

(Dành cho ứng viên/thành viên các Hội đồng Giáo sư) 

 

1. Thông tin chung 

- Họ và tên: Nguyễn Quang Thuấn 

- Năm sinh: 1959 

- Giới tính: Nam 

- Trình độ đào tạo (TS, TSKH) (năm, nơi cấp bằng): 

Tiến sỹ, 1992, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, Viện Hàn lâm Khoa 

học Nga. 

- Chức danh Giáo sư hoặc Phó giáo sư (năm, nơi bổ nhiệm):  

Giáo sư, năm 2010, Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước. 

- Ngành, chuyên ngành khoa học: Kinh tế 

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại (hoặc đã nghỉ hưu từ năm): Phó Chủ tịch Hội 

đồng Lý luận Trung ương 

- Chức vụ cao nhất đã qua: Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, cơ sở đào tạo): 

2013; 2014; 2015, 2016; 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ):  

2014-2019 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ): 

Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kì 2018-2023; 

2. Thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu (thuộc chuyên ngành đang hoạt động) 

2.1. Sách chuyên khảo, giáo trình 

a) Tổng số sách đã chủ biên: 25 sách chuyên khảo; 01 giáo trình. 

 b) Danh mục sách chuyên khảo, giáo trình trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ 

nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, 

mã số ISBN, chỉ số trích dẫn). 

 

TT 

Tên tác giả Năm 

xuất bản 
Tên sách/giáo trình Nhà xuất bản  

1 

Nguyễn Quang 

Thuấn (tham 

gia) 

2015 
Kinh tế thế giới và 2014-

2015: nỗ lực phục hồi để 

Nhà xuất bản 

Khoa học xã hội 

 
 

 

(Dán ảnh mầu 

4x6 cm) 
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chuyển sang quỹ đạo tăng 

trưởng mới 

2 

Nguyễn Quang 

Thuấn (Chủ 

biên) 

2015 

Tây Nguyên trong hợp tác 

phát triển kinh tế - xã hội 

xuyên biên giới vùng tam 

giác phát triển Việt Nam – 

Lào – Campuchia 

Nhà xuất bản 

Khoa học Xã hội 

3 

Nguyễn Quang 

Thuấn (Đồng 

tác giả) 

2015 

Việt Nam – Liên bang Nga: 

hợp tác hai phía và triển 

vọng liên kết khu vực (Viện 

Nghiên cứu Chiến lược Nga 

và Viện Hàn lâm KHXH 

Việt Nam) 

Xuất bản tại Viện 

nghiên cứu Chiến 

lược Nga (Tiếng 

Nga) 

4 

Nguyễn Quang 

Thuấn và 

Mazyrin (đồng 

chủ biên) 

2016 
Con đường củng cố an ninh 

và hợp tác ở châu Á 

Nhà xuất bản 

Khoa học xã hội 

5 

Nguyễn Quang 

Thuấn (chủ 

biên) 

2017 

Cải cách doanh nghiệp nhà 

nước ở Việt Nam sau 30 

năm đổi mới: Thực trạng và 

giải pháp 

Nhà xuất bản 

Chính trị Quốc 

gia – Sự thật 

6 

Nguyễn Quang 

Thuấn (chủ 

biên) 

2017 

Kinh tế thế giới và Việt Nam 

2016-2017: Thúc đẩy tăng 

trưởng và phát triển trong 

bối cảnh có nhiều thay đổi 

Nhà xuất bản 

Khoa học xã hội 

7 

Nguyễn Quang 

Thuấn (chủ 

biên) 

2018 

Kinh tế thế giới và Việt Nam 

2017-2018: Tạo lập nền tảng 

tăng trưởng nhanh và bền 

vững 

Nhà xuất bản 

Khoa học Xã hội 

 2.2. Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học 

 a) Tổng số đã công bố: 80 bài báo tạp chí trong nước; 03 bài sách, báo tạp chí quốc tế 

thuộc danh mục Scopus. 

 b) Danh mục bài báo khoa học công bố trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ 

nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, năm công 

bố, chỉ số IF và chỉ số trích dẫn - nếu có): 

 - Trong nước: 

TT Năm 

công bố 
Tên bài báo khoa học Tên tạp chí  

1 2015 

Cải cách kinh tế của Trung Quốc từ sau 

Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung 

Quốc 

Tạp chí Nghiên cứu Trung 

Quốc 
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2 2016 

Towards a green Economy in Vietnam’s 

growth Renovation and Economic 

restructuring  

Vietnam’s Socio-Economic 

Development 

3 2017 

Điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc: 

tác động đến thế giới, khu vực và Việt 

Nam 
Tạp chí KHXH Việt Nam 

4 2017 
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế 

5 2017 
Cải thiện nền quản trị quốc gia nhằm 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam Tạp chí KHXH Việt Nam 

6 2017 

Giải pháp cải thiện nền quản trị quốc gia, 

tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế trong giai đoạn mới 
Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế 

7 2017 

Institutional reform in the market 

economy with a socialist orientation in 

Vietnam: Concept, practice, and 

recommendations 

Vietnam’s Socio-Economic 

Development 

8 2018 
Mô hình quản lý sự phát triển xã hội ở 

Việt Nam trong giai đoạn hiện nay Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế 

9 2018 

Tích tụ, tập trung đất đai cho phát triển 

nông nghiệp trên thế giới và hàm ý cho 

Việt Nam 
Tạp chí KHXH Việt Nam 

10 2018 
“Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”: 

những giá trị bền vững 
Tạp chí Cộng sản 

11 2019 

Giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu 

ở đồng bằng sông Cửu Long trong bối 

cảnh mới, Tạp chí Khoa học xã hội Việt 

Nam (Nguyễn Quang Thuấn, Phạm Sỹ 

An, Hà Huy Ngọc) 

Tạp chí KHXH Việt Nam 

 - Quốc tế: 

TT Năm công bố Tên công trình Tên tạp chí  

1 2017 

China’s Strategic Adjustments: 

Impact on the World, Region and 

Vietnam 

China Report, India 

2 2020 

Competition and Caution in 

Chinese Foreign Policy Towards 

Northeast Asia (Tác giả chính) 

in book “China’s Search for 

‘National Rejuvenation’ 

Palgrave Macmillan 
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3 2020 

Changes in China’s Economic 

Development Model After the 19th 

CPC National Congress (Tác giả 

chính) 

in book “China’s Search for 

‘National Rejuvenation’ 

Palgrave Macmillan 

 

 2.3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chương trình và đề tài tương đương cấp Bộ 

trở lên) 

 a) Tổng số chương trình, đề tài đã chủ trì/chủ nhiệm: Chủ nhiệm 01 chương trình cấp 

Nhà nước và chủ nhiệm 2 đề tài cấp Nhà nước; Chủ nhiệm 1 chương trình cấp bộ và chủ 

nhiệm 05 đề tài cấp Bộ và tương đương. 

 b) Danh mục đề tài tham gia đã được nghiệm thu trong 05 năm liền kề với thời điểm 

được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên đề tài, mã số, thời gian thực hiện, 

cấp quản lý đề tài, trách nhiệm tham gia trong đề tài): 

TT Tên đề tài/dự án 

Cơ quan chủ 

trì/tài trợ kinh 

phí 

Thời gian 

thực hiện 

Vai trò tham 

gia đề tài 

1 

Tình hình kinh tế thế giới 

và Việt Nam: Tác động 

và kiến nghị chính sách" ( 

Báo cáo tháng, quý và 

hàng năm phục vụ lãnh 

đạo Đảng và nhà nước) 

Viện Hàn lâm 

KHXH Việt Nam 

2012, 2013, 

2014, 2015, 

2016, 2017, 

2018 

Chủ nhiệm đề 

tài  

2 

Luận cứ khoa học cho 

phát triển bền vững vùng 

Tây Nam Bộ trong bối 

cảnh mới 

Chương trình khoa 

học trọng điểm cấp 

nhà nước 

2016-2020 
Chủ nhiệm 

chương trình 

3 

Các giải pháp cơ bản 

nhằm phát triển bền vững 

vùng Tây Nam bộ trong 

bối cảnh mới 

Chương trình khoa 

học cấp Nhà nước 
7/2018-6/2020 

Chủ nhiệm đề 

tài 

4 

Sự điều chỉnh chiến lược 

và phương thức phát triển 

mới của Trung Quốc, tác 

động đến thế giới, khu 

vực và Việt Nam 

Viện Hàn lâm 

KHXH Việt Nam 
2016 

Chủ nhiệm đề 

tài 

5 

Chiến lược toàn cầu của 

Trung Quốc trong bối 

cảnh mới 

Viện Hàn lâm 

KHXH Việt Nam 
2017-2018 

Chủ nhiệm đề 

tài 

2.5. Hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS) đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ  

a) Tổng số: ……………NCS đã hướng dẫn chính 

 b) Danh sách NCS hướng dẫn thành công trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ 

nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (Họ và tên NCS, đề tài luận án, cơ sở đào tạo, năm 

bảo vệ thành công, vai trò hướng dẫn): 
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TT Họ và tên Tên đề tài 
Cơ sở  

đào tạo 

Năm bảo 

vệ thành 

công 

Vai trò 

hướng dẫn 

1 

Nguyễn Hoàng Minh 

Thực trạng và triển 

vọng của thị trường 

thế giới về chứng chỉ 

giảm thải Cácbon 

Học viện 

Khoa 

học xã 

hội 

2016 

GV 

hướng 

dẫn 

chính 

2 

Nguyễn Thanh Tùng   

Xuất khẩu lao động 

của Việt Nam sang 

Malaysia: thực trạng 

và giải pháp 

Học viện 

Khoa 

học xã 

hội 

2016 

Giáo viên 

hướng dẫn 

chính 

3 

Hoa Hữu Cường  

Nâng cao khả năng 

xuất khẩu hàng hóa 

chủ lực của Việt nam 

vào EU trong giai 

đoạn 2011-2020 

Học viện 

Khoa 

học xã 

hội 
2016 

Giáo viên 

hướng dẫn 

chính 

4 

Đỗ Tá Khánh 

Chính sách công 

nghiệp ở một số 

nước thành viên Liên 

minh Châu Âu trong 

những thập niên đầu 

thế kỷ XXI 

Học viện 

Khoa 

học xã 

hội 2016 

Giáo viên 

hướng dẫn 

chính 

5 

Ngô Minh Đức  

Quan hệ kinh tế Ấn 

Độ - ASEAN từ đầu 

thế kỷ 21 đến nay và 

xu hướng phát triển 

Học viện 

Khoa 

học xã 

hội 

2017 

Giáo viên 

hướng dẫn 

chính 

6 

Đặng Thu Thủy  

Tiếp cận tài chính vi 

mô của nền kinh tế 

hộ gia đình tại khu 

vực nông thôn Trung 

Quốc : Bài học kinh 

nghiệm cho Việt 

Nam 

Học viện 

Khoa 

học xã 

hội 2017 

Giáo viên 

hướng dẫn 

chính 

7 

Nguyễn Hùng 

Cường 

"Đối tác công - tư 

trong lĩnh vực năng 

lượng: kinh nghiệm 

quốc tế và bài học 

cho Việt Nam" 

Học viện 

Khoa 

học xã 

hội 
2017 

Giáo viên 

hướng dẫn 

chính 

8 

Hồ Văn Búp  

Đầu tư trực tiếp ra 

nước ngoài của 

doanh nghiệp Việt 

Nam trong bối cảnh 

hội nhập kinh tế 

quốc tế 

Học viện 

Khoa 

học xã 

hội 2018 

Giáo viên 

hướng dẫn 

chính 

9 

Trần Hồng Việt 

Chuyển đổi phương 

thức phát triển kinh 

tế ở Trung Quốc sau 

Đại hội XVIII đến 

nay và hàm ý chính 

sách đối với Việt 

Nam 

Học viện 

Khoa 

học xã 

hội 2019 

Giáo viên 

hướng dẫn 

chính 
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