
Mẫu số 03 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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 TRỌNG HOÀI 

- Năm sinh: 1961 

- Giới tính: Nam 

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

2001, Đại học Colombo, SriLanka  

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

Giáo sư năm 2006, Giáo sư năm 2015 được bổ nhiệm tại Trường 

Đại học Kinh tế TP.HCM 

- Ngành, chuyên ngành khoa học: Ngành Kinh tế học, Chuyên ngành Kinh tế Phát triển 

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại: Phó Hiệu trưởng- 

Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM 

- Chức vụ cao nhất đã qua: Phó Hiệu trưởng. 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở: Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở 2016-2019, 

trường Đại học Kinh tế Tp.HCM 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành:  

Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế năm 2019. 

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

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: 7 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 (tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm xuất 

bản, mã số ISBN, chỉ số trích dẫn). 

 

 

TT Tên sách Loại 

sách 

Nhà xuất 

bản và năm 

xuất bản 

Tác giả Mã số ISBN 
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1 Đô thị thông minh: 

Kinh nghiệm quốc tế và 

bằng chứng Việt Nam 
CK 

Nhà xuất bản 

Kinh tế 

TP.HCM, 

2019 

Nguyễn Trọng Hoài 
978-604-

922-796-7 

2 Các chủ đề phát triển 

chọn lọc: Khung phân 

tích và bằng chứng thực 

nghiệm cho Việt Nam 

CK 

Nhà xuất bản 

Kinh tế 

TP.HCM, 

2017 

Nguyễn Trọng Hoài 
978-604-

922-480-5 

3 Khung phân tích điều 

chỉnh hành vi người dân 

hướng đến tăng trưởng 

xanh ở các đô thị Việt 

Nam 

CK 

Nhà xuất bản 

Kinh tế 

TP.HCM, 

2016 

Nguyễn Trọng Hoài 

và các cộng sự 

978-604-

922-158-3 

4 Tiếp cận tăng trưởng 

xanh cho khu vực Đồng 

bằng sông Cửu long 
CK 

Nhà xuất bản 

Kinh tế 

TP.HCM, 

2015 

Nguyễn Trọng Hoài 
978-604-

922-132-3 

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

 a) Tổng số đã công bố: 79 bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước; 7 bài báo 

khoa học đăng trên tạp chí quốc tế. 

 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 Bài báo khoa học trong 

nước 

Tác giả Năm 

công 

bố 

Tạp chí Chỉ số 

IF 

1 Khung phân tích đô thị 

thông minh: Nghiên cứu 

tình huống các tỉnh/thành 

Đông Nam Bộ 

Nguyễn Trọng Hoài 

& Nguyễn Văn 

Dũng & Trần Thị 

Phú Duyên & 

Nguyễn Văn Viên 

2018 Tạp chí 

nghiên cứu 

Kinh tế và 

Kinh doanh 

Châu Á 

ACI 

2 Tự chủ tài chính đại học 

theo thông lệ quốc tế và 

những gợi ý chính sách 

cho hệ thống giáo dục đại 

học Việt Nam 

Nguyễn Trọng Hoài 2018 Tạp chí Giáo 

dục 

BGDĐT 

3 Nghiên cứu chính sách 

quốc tế hóa của một số 

quốc gia và gợi ý chính 

sách cho giáo dục Việt 

Nam 

Nguyễn Trọng Hoài 2018 Tạp chí Giáo 

dục 

BGDĐT 

4 European Union – 

Vietnam Free Trade 

Agreement and Vietnam’s 

Footwear 

Võ Tất Thắng & 

Nguyễn Trọng Hoài 

& Nguyễn Thị 

Tường Vy 

2018 Journal of 

Asian 

Business and 

ACI 
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TT Bài báo khoa học trong 

nước 

Tác giả Năm 

công 

bố 

Tạp chí Chỉ số 

IF 

Economic 

Studies 

5 Vai trò của FDI và đặc 

trưng doanh nghiệp đối 

với xuất khẩu của các 

doanh nghiệp Việt Nam 

Phạm Thế Anh & 

Nguyễn Trọng Hoài 

2017 Tạp chí Phát 

triển Kinh tế  

ACI 

6 Economic growth: The 

role of knowledge 

economy in the context of 

selected Asian countries 

Nguyen Van Dung 

& Nguyen Trong 

Hoai & Nguyen Son 

Kien 

2017 Journal of 

Economic 

Development 

ACI 

7 Chính sách phát triển công 

nghiệp hỗ trợ cơ khí Thành 

phố Hồ Chí Minh: Tiếp 

cận cấu trúc ngành và nhận 

dạng nhân tố tác động 

Nguyễn Trọng Hoài 

& Huỳnh Thanh 

Điền 

2016 Tạp chí Phát 

triển Kinh tế  

ACI 

8 Lan toả công nghệ từ FDI 

và các nhân tố quyết định: 

Trường hợp các doanh 

nghiệp Việt Nam 

Nguyễn Trọng Hoài 

& Phạm Thế Anh 

2016 Tạp chí Phát 

triển Kinh tế 

ACI 

10 Toward Development of 

Mechanical Supporting 

Industry in Ho Chi Minh 

City: An Approach to 

Industry Structure and Its 

Determinants 

Nguyen Trong Hoai 

& Huynh Thanh 

Dien 

2016 Journal of 

Economic 

Development 

ACI 

11 Đo lường tác động của thái 

độ tiêu dùng đến hành vi 

góp phần tái chế chất thải 

trong hộ gia đình: Nghiên 

cứu tình huống tại Cần 

Thơ và TP.HCM 

Nguyễn Lưu Bảo 

Đoan & Nguyễn 

Trọng Hoài 

2015 Tạp chí Phát 

triển Kinh tế 

ACI 

12 Định hướng phát triển 

công nghiệp hỗ trợ Việt 

Nam giai đoạn 2015–2020 

Nguyễn Trọng Hoài 

& Huỳnh Thanh 

Điền 

2015 Tạp Phát 

triển Kinh tế 

ACI 

13 Phân tích hành vi lựa chọn 

phương tiện giao thông 

của người dân đô thị Việt 

Nam: Nghiên cứu điển 

hình thành phố Hồ Chí 

Minh và Cần Thơ 

Nguyễn Trọng Hoài, 

Hồ Quốc Tuấn 

2015 Tạp chí Phát 

triển Kinh tế 

ACI 

14 Orientations to the 

Development of 

Vietnam’s Supporting 

Industries between 2015 

and 2020 

Nguyen Trong Hoai 

& Huynh Thanh 

Dien 

2015 Journal of 

Economic 

Development 

ACI 
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TT Bài báo khoa học trong 

nước 

Tác giả Năm 

công 

bố 

Tạp chí Chỉ số 

IF 

15 Determining Impacts of 

Attitude on Household 

Recycling Behavior using 

Path Analysis: A Case 

Study in Can Tho and Ho 

Chi Minh City, Vietnam 

Nguyen Luu Bao 

Doan & Nguyen 

Trong Hoai 

2015 Journal of 

Economic 

Development 

ACI 

 - Quốc tế: 

TT Bài báo khoa học 

nước ngoài 

Tác giả Tên tạp chí, 

năm công bố 

Tập 

 

ISI/IF Trích 

dẫn 

1 The determinants 

of self-

medication: 

Evidence from 

urban Vietnam. 

NT Hoai, T 

Dang  

 

Social work in 

health care 

2017 

56(4) 

260-282 

ISI 

IF: 1,095 

10 

2 Trade Diversion 

as Firm 

Adjustment to 

Trade Policy: 

Evidence from EU 

Antidumping 

Duties on 

Vietnamese 

Footwear.  

Nguyen 

Trong Hoai, 

Nguyen 

Truong Toan 

and 

Pham Hoang 

Van 

World 

Economy 2017 

(40)6 

1128-

1154 

ISI 

IF: 1,229 

5 

3 An application of 

data envelopment 

analysis with the 

double 

bootstrapping 

technique to 

analyze cost and 

technical 

efficiency in 

aquaculture: Do 

credit constraints 

matter? 

Le Kim 

Long, Le 

Van Thap, 

Nguyen 

Trong Hoai 

 

Aquaculture 

2020 

Volume 

525, 30 

August 

2020, 

735290 

https://doi

.org/10.10

16/j.aquac

ulture.202

0.735290 

Scopus 

IF: 3,022 

 

4 Data envelopment 

analysis for 

analyzing 

technical 

efficiency in 

aquaculture: The 

bootstrap methods 

Le Kim 

Long, Le 

Van Thap, 

Nguyen 

Trong Hoai 

& Pham Thi 

Thanh Thuy 

Aquaculture, 

Economics 

&Management, 

2020 

Published 

online 14 

Jan 2020 

https://doi

.org/10.10

80/13657

305.2019.

1710876 

SCIE 

IF: 3,250 

1 

https://scholar.google.com.vn/scholar?oi=bibs&cluster=9377803862723539971&btnI=1&hl=vi
https://scholar.google.com.vn/scholar?oi=bibs&cluster=9377803862723539971&btnI=1&hl=vi
https://scholar.google.com.vn/scholar?oi=bibs&cluster=9377803862723539971&btnI=1&hl=vi
https://scholar.google.com.vn/scholar?oi=bibs&cluster=9377803862723539971&btnI=1&hl=vi
https://scholar.google.com.vn/scholar?oi=bibs&cluster=9377803862723539971&btnI=1&hl=vi
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00448486/525/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00448486/525/supp/C
https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020.735290
https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020.735290
https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020.735290
https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020.735290
https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020.735290
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 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: 2 cấp quốc gia; 8 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 Mã số Thời 

gian 

Cấp quản lý Trách 

nhiệm 

Ghi chú 

1 Mô hình tăng trưởng xanh 

cho khu vực đồng bằng sông 

Cửu Long: Khung phân tích 

và chính sách lựa chọn  

B2013-09-

01 

2013-

2015 

Bộ GDĐT Chủ 

nhiệm 

Đã 

nghiệm 

thu 

2 Phát triển công nghiệp hỗ trợ 

trên địa bàn TP.HCM giai 

đoạn 2015-2020, định hướng 

đến năm 2025 

 504/QĐ-

UBND 

2015-

2016 

UBND 

TP.HCM 

Chủ 

nhiệm 

Đã chuyển 

giao 

3 Khung phân tích điều chỉnh 

hành vi người dân hướng đến 

tăng trưởng xanh ở các đô thị 

Việt Nam. 

II4.5-

2012.09 

2013-

2016 

Quỹ phát triển 

KHCN quốc 

gia (Nafosted) 

Chủ 

nhiệm 

Đã 

nghiệm 

thu 

4 Khung phân tích đô thị thông 

minh: nghiên cứu tình huống 

các tỉnh/thành Đông Nam bộ  

B2018-KT-

48 

2018-

2020 

Bộ GDĐT Chủ 

nhiệm 

Chuẩn bị 

nghiệm 

thu 

5 Xây dựng chuỗi liên kết sản 

xuất -tiêu thụ nông sản thực 

phẩm theo hướng bảo đảm 

an toàn thực phẩm giữa 

TP.HCM và các tỉnh thành 

vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam 

  2018-

2020 

Sở KHĐT 

TP.HCM 

Đồng 

Chủ 

nhiệm 

Chuẩn bị 

nghiệm 

thu 

6 Nghiên cứu đề xuất các giải 

pháp đẩy mạnh quốc tế hóa 

giáo dục Việt Nam  

KHGD/16-

20. ĐT.018 

2017-

2020 

Bộ GDĐT  Chủ 

nhiệm 

Chuẩn bị 

nghiệm 

thu 

2.4. Công trình khoa học khác (nếu có) 

a) Tổng số công trình khoa học khác: 

- Tổng số có: ……… sáng chế, giải pháp hữu ích 

- Tổng số có: ……… tác phẩm nghệ thuật 

- Tổng số có: ……… thành tích huấn luyện, thi đấu 

 b) Danh mục bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành 

tích huấn luyện, thi đấu trong 5 năm trở lại đây (tên tác giả, tên công trình, số hiệu văn 

bằng, tên cơ quan cấp): 

2.5. Hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS) đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ  
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a) Tổng số: 4 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): 

TT Họ và tên 

NCS 

Vai trò 

hướng dẫn 

Tên đề tài Cơ sở 

đào tạo 

Năm cấp 

bằng 

1 Phạm Thành 

Thái 

Hướng dẫn 

chính 

Phân tích cấu trúc cầu các 

sản phẩm thịt và cá: Nghiên 

cứu thực nghiệm theo tiếp 

cận kinh tế lượng 

Đại học 

Kinh tế 

Tp.HCM 

2014 

2 Nguyễn Văn 

Hiếu 

Hướng dẫn 

chính 

Phát triển bền vững ngành 

chế biến thủy sản Bến Tre 

Đại học 

Kinh tế 

TP.HCM 

2015 

3 Phạm Thế 

Anh 

Hướng dẫn 

chính 

Phân tích tác động lan tỏa 

của đầu tư trực tiếp nước 

ngoài tại Việt Nam 

Đại học 

Kinh tế 

TP.HCM 

2019 

3. Các thông tin khác 

 3.1. Danh mục các công trình khoa học chính trong cả quá trình (Bài báo khoa học, 

sách chuyên khảo, giáo trình, sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành tích 

huấn luyện, thi đấu...; khi liệt kê công trình, có thể thêm chú dẫn về phân loại tạp chí, thông 

tin trích dẫn…): 

3.2. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước (nếu có): 

3.3. Các thông tin về chỉ số định danh ORCID, hồ sơ Google scholar, H-index, số 

lượt trích dẫn (nếu có): 

Hồ sơ Google scholar: H-index 5; số lượt trích dẫn: 77.  

3.4. Ngoại ngữ 

- Ngoại ngữ thành thạo phục vụ công tác chuyên môn: quá trình đào tạo Thạc Sỹ và 

Tiến Sỹ tại nước ngoài hoàn toàn bằng tiếng Anh.   

- Mức độ giao tiếp bằng tiếng Anh: Giao tiếp Nghe/Nói/Đọc/Viết đạt yêu cầu gắn với 

chuyên môn về nghiên cứu và giảng dạy.  

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

trách nhiệm trước pháp luật. 

  TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2020 

  NGƯỜI KHAI 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 NGUYỄN TRỌNG HOÀI 
 

 

 




