
Mẫu số 03 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC  
 

1. Thông tin chung 

- Họ và tên: Phùng Xuân Nhạ 

- Năm sinh: 1963  

- Giới tính: Nam 

- Trình độ đào tạo: Tiến sĩ Kinh tế (chuyên ngành Kinh 

tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế) năm 2000, Trung 

tâm Khoa học XH&NV Quốc gia (Viện Hàn Lâm 

KHXH&NV hiện nay). 

-   Chức danh Giáo sư: Đã được công nhận chức danh Giáo sư tại Trường Đại học  Kinh 

tế, Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 10 tháng 11 năm 2016, ngành Kinh tế. 

-   Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

-   Chức vụ cao nhất đã qua:  Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội 

-   Thành viên HĐGS nhà nước: Tham gia HĐGS nhà nước năm 2018 

    Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 

 

2. Thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu  

2.1. Sách chuyên khảo, giáo trình 

a) Tổng số sách đã chủ biên: 6 sách chuyên khảo; 2 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: 2 

 1. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam: Lý luận và Thực tiễn. NXB Đại học 

Quốc gia Hà Nội, năm 2013, mã số ISBN: 978-604-62-0268-4. 

 
 

 

(Dán ảnh mầu 4x6 cm) 
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 2. Đổi mới chính sách học phí và phân bổ ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học 

công lập Việt Nam dựa trên cách tiếp cận hiệu quả tài chính. Đồng Chủ biên. NXB Đại 

học Quốc gia Hà Nội, năm 2016, mã số ISBN: 978-604-62-5203-0. 

 
  

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

 a) Tổng số đã công bố: 30 bài báo tạp chí trong nước; 2 bài báo tạp chí quốc tế; 7 bài 

kỷ yếu hội thảo quốc tế và quốc gia.  

 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: 4 

 

TT Tên bài báo Số tác 

giả 

Tên tạp chí, 

kỷ yếu khoa học 

Tập/

Số 

Trang Năm 

công bố 

1 Phân tích một số tác 

động tới thời gian đào 

tạo tối ưu 

2 Phát triển Kinh tế, 

Trường Đại học Kinh 

tế, Tp. Hồ Chí Minh 

27(5) 02-16 2016 

2 Cơ sở khoa học cho 

việc xác định mức 

học phí giáo dục đại 

học: Kết quả từ mô 

hình Hedonic 

2 Kinh tế và Phát triển, 

Trường Đại học Kinh 

tế Quốc dân Hà Nội 

226 8-16 2016 

3 Dự báo tác động của 

Hiệp định Đối tác 

xuyên Thái Bình 

Dương tới đầu tư trực 

tiếp nước ngoài tại 

Việt Nam 

2 Tạp chí Khoa học 

ĐHQGHN, Chuyên 

san Kinh tế và Kinh 

doanh 

32 (1) 1- 10 2016 

4 Tăng quyền tự chủ và 

trách nhiệm giải trình 

của cơ sở giáo dục 

đại học Việt Nam để 

nâng cao chất lượng 

1 Tạp chí Cộng sản 112 36-41 2016 

 

2.3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ  
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a) Tổng số chương trình, đề tài đã chủ trì/chủ nhiệm: 2 chương trình cấp Nhà nước; 

1 đề tài cấp nhà nước, 6 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 hoặc ứng viên Hội đồng gần đây nhất: 3 

 

TT Tên CT/Mã số Thời gian 

thực hiện 

Cấp quản lý  Trách 

nhiệm 

1.  Khoa học và công nghệ phục vụ 

phát triển bền vững vùng Tây 

Bắc  

MS: KHCN - TB/13-18 

2013-2018 Chương trình 

KCN cấp Nhà 

nước 

Chủ nhiệm  

 

2.  Nghiên cứu phát triển khoa học 

giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi 

mới căn bản, toàn diện nền giáo 

dục Việt Nam 

MS: KHGD/16-20  

2016-2020 Chương trình 

KCN cấp Nhà 

nước 

Chủ nhiệm  

 

3.  Luận cứ khoa học của việc nâng 

cao hiệu quả đầu tư tài chính 

cho giáo dục đại học Việt Nam 

giai đoạn 2016-2020 và tầm 

nhìn 2030 

MS: 01.2013 

2013-2015 Đề tài cấp Nhà 

nước 

 

Chủ nhiệm 

 

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

a) Tổng số: 10 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 hoặc ứng viên Hội đồng gần đây nhất:  

STT Họ và tên NCS Đề tài luận án Cơ sở đào 

tạo 

Năm 

bảo vệ 

Vai trò 

hướng dẫn 
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thành 

công 

1. Phạm Thu 

Phương  

Thu hút FDI cho 

phát triển công 

nghiệp hỗ trợ tại 

Việt Nam 

Trường ĐH 

Kinh tế, 

ĐHQGHN 

2013 Hướng dẫn 

chính 

2. Mai Tiến Dũng  Năng lực lãnh đạo 

của cán bộ khu vực 

công: nghiên cứu 

trường hợp tỉnh Hà 

Nam 

Trường ĐH 

Kinh tế, 

ĐHQGHN 

2016 Hướng dẫn 

chính 

3. Đỗ Vũ Phương 

Anh 

Nghiên cứu ứng 

dụng khung năng 

lực vào đánh giá 

nhân sự quản lý cấp 

trung trong doanh 

nghiệp ngoài quốc 

doanh Việt Nam 

Trường ĐH 

Kinh tế, 

ĐHQGHN 

2017 Hướng dẫn 

chính 

 

3. Các thông tin khác 

 3.1. Danh mục các công trình khoa học chính/tiêu biểu trong cả quá trình: 

 1. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam: Lý luận và Thực tiễn; NXB Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2013; ISBN: 978-604-62-0268-4 

 2. Đổi mới chính sách học phí và phân bổ ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học 

công lập Việt Nam dựa trên cách tiếp cận hiệu quả tài chính: NXB Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2016; ISBN: 978-604-62-5203-0. 

 3. Điều chỉnh chính sách Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình đổi mới và hội 

nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.  

 4. Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam: Chính sách và thực tiễn; 

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007. 

3.2. Ngoại ngữ 
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- Ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn: Tiếng Anh 

- Mức độ giao tiếp bằng tiếng Anh: Thành thạo 

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

  Hà Nội, ngày 15   tháng 06 năm 2020 

  NGƯỜI KHAI 

 

Phùng Xuân Nhạ 
 

 

 


