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(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: ) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên    ;  Giảng viên thỉnh giảng    

Ngành: Kinh tế;           Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: PHAN HỮU NGHỊ 

2. Ngày tháng năm sinh: 13/5/1976; Nam      ; Nữ       ; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành phố 

Hà Nội. 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố/thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): Số 

nhà 15, Ngõ 259, Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Số nhà 15, Ngõ 259, Phố Vọng, 

Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Điện thoại nhà riêng:.. .; Điện thoại di động: 0906.039898 ; E-mail: nghiph@neu.edu.vn 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

-  Từ tháng, năm: 7/1996…. đến tháng, năm: 7/2000 là chuyên viên, Công ty cổ phần bảo 

hiểm Petrolimex (PJICO). Trong đó: 

+ Từ 7/1996 đến 9/1997, là chuyên viên của Công ty CP bảo hiểm Petrolimex 

+ Từ 9/1997 đến 9/1998, tham gia học thạc sỹ (MBA) bằng tiếng Pháp năm thứ nhất tại 

Trung tâm Pháp Việt đào tạo về quản lý CFVG (học full time) tại Đại học KTQD 

+ Từ 9/1998 đến 9/1999, tham gia học tại Trường bảo hiểm quốc gia của Pháp (École 

Nationale d’Assurances), bằng Diplôme d’Assurances. 

+ Từ 9/1999 đến 6/2000, học năm thứ 2 thạc sỹ (MBA) bằng tiếng Pháp tại Trung tâm 

Pháp Việt đào tạo về quản lý CFVG (học full time) tại Đại học KTQD 
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- Từ 7/2000 đến 6/2001 là chuyên viên, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex 

(PITCO) 

- Từ: 1/7/2001 đến hiện nay, là giảng viên Viện Ngân hàng Tài chính, Trường Đại học 

KTQD. Trong đó: 

+ Từ 7/2001 đến tháng 10/2008: Giảng viên Bộ môn Lý thuyết Taì chính tiền tệ và Tài 

chính công - Khoa Ngân hàng Tài chính (nay là Viện Ngân hàng Tài chính). (Giai đoạn 2001-2005 

là Bí thư Liên chi Đoàn Ngân hàng Tài chính, kiêm Bí thư chi đoàn giáo viên khoa Ngân hàng Tài 

chính) 

+ Từ 12/2003 đến tháng 5/2004: Thực tập sinh giảng viên ngắn hạn tại Đại học tổng hợp 

Québec tại Montréal (Université du Québec à Montréal - UQUAM) 

+ Từ 10/2008 đến tháng 12/2011: Phó Trưởng Khoa Ngân hàng Tài chính, Bí thư Chi bộ 

Khoa ngân hàng Tài chính. 

+ Từ tháng 9/2011 đến 11/2011: Visiting Lecturer tại Đại học Macquerie, Sydney 

Australia. 

+ Từ 1/2012 đến tháng 3/2017: Trưởng Bộ môn Tài chính công thuộc Viện Ngân hàng Tài 

chính. 

+ Từ 9/5/2018 đến nay : Trưởng Bộ môn Tài chính công thuộc Viện Ngân hàng Tài chính. 

- Chức vụ: Hiện nay là Trưởng Bộ môn Tài chính công thuộc Viện Ngân hàng Tài chính ; 

Chức vụ cao nhất đã qua: Phó trưởng khoa Ngân hàng Tài chính (Nay là Viện Ngân hàng 

Tài chính – Trường ĐHKTQD) 

- Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Kinh tế quốc dân. 

Địa chỉ cơ quan: 207, Đường Giải phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội. 

Điện thoại cơ quan: 024.36280.280  (5329); Email: nghiph@neu.edu.vn 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): ……………..…… 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm ……………..… 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): ………………….. 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp 

hồ sơ): ……………..……… ……………………………………… 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 31 tháng 8 năm 1996;  Số văn bằng: B04279 

Ngành: Tài chính Ngân hàng;  chuyên ngành: Tài chính; 

Nơi cấp bằng ĐH: Trường Đại học KTQD, Việt Nam 

- Được cấp bằng ĐH ngày 29 tháng 7 năm 2013;  Số văn bằng: QG110315 

Ngành: Tiếng Anh ; 

Nơi cấp bằng ĐH: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội 

- Được cấp bằng ThS ngày 1 tháng 11 năm 2000  ; Số văn bằng: HN 23K7; 

Ngành: Quản trị kinh doanh 

Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trung tâm Pháp Việt Đào Tạo về quản lý CFVG ; 

(Chương trình được Việt Nam và Pháp cùng cấp bằng.) 
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- Được cấp bằng TS ngày 08 tháng 02 năm 2010 ;  Số văn bằng: 06691 

Ngành: Kinh tế ; chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng 

Nơi cấp bằng TS: Trường Đại học KTQD, Việt Nam. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày … tháng … năm ….ngành: … 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học KQTD 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS ngành, liên ngành: Kinh tế 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:  

(1) Tài chính  

(2) Ngân hàng  

(3) Quản lý Tài sản công.  

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn 04 NCS bảo vệ thành công luận án TS, trong đó: 

+ Hướng dẫn phụ 02 NCS đã bảo vệ thành công và đã nhận bằng TS; 

+ Hướng dẫn chính 02 NCS đã bảo vệ thành công và đã nhận bằng TS; 

- Đã hướng dẫn 06 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS (đã nhận bằng Thạc sỹ) 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 05 đề tài cấp các cấp: 

+ Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Bộ đã nghiệm thu; 

+ Chủ nhiệm 04 đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu; 

- Đã công bố 42 bài báo khoa học, trong đó 06 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; 

- Số lượng sách đã xuất bản: 10, trong đó chủ biên 01 chương sách quốc tế do Nhà xuất bản 

Spinger phát hành và là tác giả duy nhất 01 sách chuyên khảo. 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính (QĐ: 2669/QĐ-BTC, ngày 7 tháng 11 năm 2011) 

-Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính (QĐ:1465/QĐ-BTC, ngày 28 tháng 06 năm 2016) 

- Bằng khen của Ngân hàng Nhà nước (QĐ: 2426/QĐ-NHNN, ngày 8 tháng 11 năm 2011) 

- Kỷ niệm chương "VÌ THẾ HỆ TRẺ" về thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ 

và xây dựng tổ chức Đoàn (QĐ 576/QĐ-TWĐTN ngày 31 tháng 10 năm 2014) 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo - Giấy chứng nhận hướng dẫn sinh viên đạt giải nhì - giải thưởng sinh 

viên nghiên cứu khoa học năm 2020 (QĐ: 4241/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2020) 

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, (QĐ: 2416/QĐ-ĐHKTQD, ngày 04 tháng 11 năm 2020) 

- Giấy khen của Hiệu trưởng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác năm học 2017-2018 

(QĐ: 2132/QĐ-ĐHKTQD, ngày 14 tháng 11 năm 2018) 

- Giấy khen của Hiệu trưởng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác năm học 2018-2019 

(QĐ: 2268/QĐ-ĐHKTQD, ngày 30 tháng 10 năm 2019) 

- Nhiều năm liền, liên tục được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến. 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực 

của quyết định):  

Khiển trách của Đảng (sinh con thứ 3), Đảng ủy Trường ĐHKTQD, 3/2017, số QĐ 47/QĐ-

ĐUT ngày 17/3/2017, thời hạn 1 năm 17/3/2017-17/3/2018. 
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B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

Là một giảng viên với 20 năm giảng dạy và nghiên cứu tại Viện Ngân hàng Tài chính, 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tôi luôn ý thức sâu sắc được trách nhiệm và nghĩa vụ của một 

giảng viên, một Đảng viên. Là một người thầy giáo, giảng dạy cho nhiều thế hệ ngoài kiến thức 

và chuyên môn sâu cần phải có tư cách đạo đức, lối sống là tấm gương cho học viên, sinh viên.  

Tôi tốt nghiệp đại học năm 1996 và nhận bằng thạc sỹ năm 2000. Đến tháng 7/2001, tôi 

được trở thành giảng viên của Trường Đại học Kinh tế quốc dân, đóng góp một phần công sức vào 

quá trình xây dựng và phát triển của Viện Ngân hàng Tài chính nói riêng và Trường Đại học Kinh 

tế Quốc dân nói chung. Trong suốt 20 năm qua, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngoài nỗ 

lực phấn đấu của bản thân trong nghiên cứu, rèn luyện và học tập, tôi luôn nhận được sự giúp đỡ 

tận tình của các thầy cô giáo, đồng nghiệp, gia đình và sự cổ vũ động viên của học viên, sinh viên. 

Đây chính là động lực giúp tôi vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Sau đây tôi tự đánh giá bản thân dựa trên các tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo như sau:  

- Phẩm chất chính trị: Là một Đảng viên, tôi tuyệt đối trung thành với Tổ quốc; luôn chấp 

hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của Nhà 

trường. Tại địa phương nơi cư trú gia đình tôi luôn đạt gia đình văn hóa.  

- Đạo đức, lối sống: Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, được người học, đồng 

nghiệp tôn trọng; lối sống lành mạnh, hòa đồng quần chúng,luôn cầu thị và lắng nghe, tôn trọng ý 

kiến mọi người. Luôn ý thức sâu sắc về kiến thức chuyên sâu, trau dồi tri thức, rèn luyện kỹ năng, 

phẩm chất của một nhà giáo, nhà khoa học.  

- Công tác giảng dạy: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị giảng viên, trưởng 

bộ môn, được người học đánh giá tốt với kết quả khảo sát của phòng khảo khí và kiểm định chất 

lượng, được minh chứng qua kết quả thi đua và khen thưởng hàng năm. Cụ thể như sau: 

+ Hàng năm luôn hoàn thành vượt mức giờ giảng và giờ nghiên cứu khoa học, tham gia giảng dạy 

hướng dẫn các hệ đào tạo từ cử nhân đến cao học. 

+ Tham gia xây dựng chương trình đào tạo ngành Tài chính Ngân hàng với các ngành 

chuyên sâu do Bộ môn phụ trách như Quản lý thuế; Tài chính công, tham gia các ban rà soát 

chương trình đại học và sau đại học ngành Tài chính Ngân hàng và là thành viên thường trực của 

Hội đồng khoa học Viện Ngân hàng Tài chính. 

+ Là trưởng Bộ môn ngoài việc xây dựng chương trình đào tạo, đề cương và nội dung các 

học phần, tôi trực tiếp giảng dạy các học phần của bộ môn như : Tài chính công, Quản lý thuế; 

Thuế; Thuế quốc tế và Quản lý tài sản công. Song song với đó là việc đào tạo các thế hệ giảng 

viên trẻ được nhà trường tuyển dụng và xây dựng cơ sở học liệu cho từng học phần với vai trò chủ 

biên hay thành viên tham gia chính. 

- Công tác nghiên cứu khoa học:  
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Bên cạnh công tác giảng dạy, tôi có niềm đam mê nghiên cứu khoa học, tập trung nhiều 

thời gian, tâm sức cho hoạt động này. Hàng năm tôi đều hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ khoa 

học được minh chứng qua số giờ nghiên cứu khoa học luôn vượt định mức.  

Tôi đã chủ nhiệm 05 đề tài nghiên cứu khoa học ở các cấp khác nhau (chủ nhiệm: 01 đề tài 

cấp bộ, 03 đề tài cơ sở, đồng chủ nhiệm 01 đề tài tại Kho Bạc Nhà nước); viết và công bố 42 bài 

báo khoa học tại các hội thảo và tạp chí trong nước và quốc tế có uy tín (Scopus, ESCI); Tham gia 

và biên soạn 10 đầu sách trong đó: chủ biên 01 chương sách quốc tế, tác giả duy nhất 01 sách 

chuyên khảo, chủ biên 01 sách tham khảo, đồng chủ biên 02 giáo trình và đồng chủ biên 01 sách 

hướng dẫn. Bên cạnh đó, hàng năm tôi đều có sinh viên đạt giải thưởng NCKH cấp trường, 2 năm 

có sinh viên đạt giải thưởng NCKH cấp Bộ và năm 2020 được nhận khen thưởng của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về hướng dẫn sinh viên NCKH. Ngoài ra, tôi còn phối hợp hoạt động nghiên cứu khoa 

học giữa Bộ môn, cá nhân với các cơ quan thực tiễn, các trường đại học, cũng như tham gia tư 

vấn, bồi dưỡng cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp góp phần nâng cao chuyên môn, nghiệp 

vụ. 

- Công tác khác: Với các nhiệm vụ được giao, tôi luôn luôn hoàn thành tốt trên cương vị 

giảng viên hay quản lý. Tham gia tích cực các phong trào chung từ Đoàn thanh niên đến Công 

đoàn, cấp ủy Đảng cũng như tham gia đào tạo và hướng dẫn giảng viên trẻ. 

- Về sức khoẻ: Có sức khoẻ tốt để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 

Căn cứ vào Luật Giáo dục có quy định về nhà giáo và nhiệm vụ của nhà giáo, tôi nhận thấy 

mình đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ của nhà giáo theo quy định. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số 20 năm thâm niên liên tục tham gia công tác đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế 

Quốc dân. 

- Dưới đây là số liệu 06 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính đến ngày hết hạn nộp 

hồ sơ: 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 

Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã 

HD 

Số lượng giờ 

giảng dạy trực 

tiếp trên lớp 

Tổng số giờ 

giảng trực 

tiếp/giờ quy 

đổi/Số giờ 

định mức(*) 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2015-2016 01 01 0 21 171 99 270/756/216 

2 2016-2017 02 02 0 15 111 96 207/568/216 

3 2017-2018 02 02 0 09 159 66 225/515/270 

03 năm học cuối 

4 2018-2019 02 02 0 11 177 144 321/793/216 

5 2019-2020 02 01 03 17 195 48 243/906/216 

6 2020-2021 01 01 03 07 200 112 312/769/216 

(Phụ lục chi tiết đính kèm) 

3. Ngoại ngữ: 
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3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Pháp 

a) Được đào tạo ở nước ngoài: 

- Học ĐH   ; Tại nước:……….…..; Từ năm …… đến năm ……… 

- Bảo vệ luận văn ThS:  bằng tiếng Pháp      ; tại nước: Việt Nam  năm 2000 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:     

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội;   

Số bằng: QC 110315 ; năm cấp: 2013 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Tiếng Pháp      

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Trường ĐH KTQD (Các lớp Tài chính Pháp trước năm 

2013); Trợ giảng cao học Việt Bỉ. 

d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: Tham gia Hội đồng chấm luận văn Tiếng Pháp. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):  Cử nhân 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 
Họ tên NCS hoặc 

HVCH/CK2/BSNT 

Đối tượng 

Trách 

nhiệm 

hướng dẫn Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, 

tháng, 

năm được 

cấp 

bằng/có 

quyết 

định cấp 

bằng 

NCS 
HVCH/ 

CK2/BSNT 
Chính Phụ 

Nghiên cứu sinh 

1 Nguyễn Thị Gấm 
v   v 11/2013-

10/2018 
ĐHKTQD 26/10/2018 

2 Phạm Văn Toàn 
v  v  12/2015-

9/2020 
ĐHKTQD 30/9/2020 

3 Nguyễn Tân Thịnh 
v  v  9/2015 – 

3/2020 

Học viện 

Hậu cần 
27/3/2020 

4 
Nguyễn Thị Trúc 

Quỳnh 

v   v 12/2016 – 

12/2020 

Học viện 

Ngân hàng 
03/12/2020 

5 
Nguyễn Hồng 

Trang 

v  v  
2020- nay ĐHKTQD 

Đang thực 

hiện 

Học viên cao học 

1 Kim Chu Khánh Linh  v v  
1/2019-

7/2019 
ĐHKTQD 2/10/2019 
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2 Đặng Mai Linh  v v  
4/2019-

11/2019 
ĐHKTQD 30/12/2019 

3 Lê Thị Thu Hà  v v  
4/2019-

11/2019 
ĐHKTQD 30/12/2019 

4 Dương Thị Kim 

Ngân 
 v v  

12/2019-

7/2020 
ĐHKTQD 25/1/2021 

5 
Lương Thị Mùa  v v  

6/2020-

10/2020 
ĐHKTQD 25/1/2021 

6 
Đinh Minh Lợi  v v  

6/2020-

10/2020 
ĐHKTQD 25/1/2021 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại 

sách 

(CK, 

GT, 

TK, 

HD) 

Nhà xuất bản và 

năm xuất bản 

Số tác 

giả 

Chủ 

biên 

Phần biên soạn (từ 

trang … đến trang) 

Xác nhận 

của cơ sở 

GDĐH (số 

văn bản xác 

nhận sử 

dụng sách) 

I Trước khi được công nhận TS 

1 
Giáo trình 

quản lý thuế 
GT NXB Thống kê, 2002 04 

Tham 

gia 

Biên soạn chương 7 

(từ trang 175 đến 

trang 219) 

ĐHKTQD 

2 

Hỏi đáp và bài 

tập quản lý 

thuế 

HD 

NXB Thống kê, 2002, 

QĐXB số 50-

195/2002 XBTK ngày 

14/2/2002, nộp lưu 

chiểu tháng 3 năm 

2002 

03 
Tham 

gia 
 ĐHKTQD 

3 

Câu hỏi và bài 

tập tài chính 

công 

HD 

NXB Thống kê, xuất 

bản lần 1, 2005 

Giấy phép xuất bản số 

239-54/XB-QLXB do 

Cục xuất bản cấp 

ngày 17/1/2005, nộp 

lưu chiểu quý IV năm 

2005 

05 
Tham 

gia 
 ĐHKTQD 
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II Sau khi được công nhận TS 

 Sách được biên soạn tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

 Sắp xếp sách theo thứ tự 1: GT - CK - TK -  HD   2: (Chủ biên – Đồng chủ biên – Tham gia) 

4 
Giáo trình 

Thuế 
GT 

NXB ĐHKTQD, xuất 

bản lần 1, 2020 

ISBN: 978-604-946-

786-8 

QĐXB số 148/QĐ-

NXBĐHKTQD ngày 

20/5/2020, nộp lưu 

chiểu quý III năm 

2020 

12 

Đồng 

chủ 

biên 

Biên soạn chương 2 

(từ trang 21 đến trang 

50) và chương 9 (từ 

trang 273 đến trang 

289) 

ĐHKTQD 

5 

Giáo trình 

Quản lý tài sản 

công 

GT 

NXB ĐHKTQD, xuất 

bản lần 1, 2017 

ISBN: 978-604-946-

242-9 

QĐXB số 432/QĐ-

NXBĐHKTQD ngày 

02/08/2017, nộp lưu 

chiểu quý III năm 

2017 

11 
Tham 

gia 

Biên soạn Chương 6 

(từ trang 191 đến 

trang 202 ) và chương 

7 (từ trang 203 đến 

trang 218) 

ĐHKTQD 

6 

Quản lý thuế 

từ lý luận đến 

thực tiễn 

CK 

NXB ĐHKTQD, xuất 

bản lần 1, 2021 

ISBN: 978-604-330-

044-4 

QĐXB số 231/QĐ-

NXBĐHKTQD ngày 

14/06/2021, nộp lưu 

chiểu quý II năm 2021 

01 

Tác giả 

duy 

nhất 

 ĐHKTQD 

7 Thuế quốc tế TK 

NXB ĐHKTQD, xuất 

bản lần 1, 2017 

ISBN: 978-604-946-

217-7 

QĐXB số 57/QĐ-

NXBĐHKTQD ngày 

02/8/2017, nộp lưu 

chiểu quý III năm 2017 

02 
Chủ 

biên  

Biên soạn chương 1 

đến chương 6 (từ 

trang 11 đến trang 

202) 

ĐHKTQD 
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Trong đó: số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất 

bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau 

TS: 01 sách chuyên khảo [6], 01 chương sách quốc tế [10] và 04 giáo trình [1,4,5,9]. 

8 
Bài giảng Tài 

chính công 
HD 

NXB ĐHKTQD, xuất 

bản lần 1, 2020 

ISBN: 978-604-946-

802-5 

QĐXB số 121/QĐ-

NXBĐHKTQD ngày 

29/4/2020, nộp lưu 

chiểu quý II năm 2020 

12 

Đồng 

chủ 

biên 

Biên soạn chương 2 

(từ trang 37 đến trang 

72), chương 9 (từ 

trang 335 đến trang 

380) và chương 10 

(từ trang 381 đến 

trang 417) 

ĐHKTQD 

 Sách biên soạn ngoài Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

 Sắp xếp sách theo thứ tự 1: GT - CK - TK -  HD   2: (Chủ biên – Đồng chủ biên – Tham gia) 

9 
Giáo trình 

Thuế Quốc tế 
GT 

NXB Khoa học Kỹ 

thuật, xuất bản lần 1, 

2021 

ISBN: 978-604-67-

1957-1  

QĐXB số 

110/QĐXB-

NXBKHKT, nộp lưu 

chiểu năm 2021 

04 

Đồng 

chủ 

biên 

Biện soạn chương 

1,2,3 (từ trang 14 đến 

trang 104) 

Đại học Mỏ 

địa chất 

10 

The 

Satisfaction of 

Corporations 

When Using 

Tax 

Administrative 

Services: 

Proceeding in 

Hanoi—

Vietnam 

(Management 

for Sustainable 

and Inclusive 

Development 

in a 

Tranforming 

Asia) 

CK 

NXB Spinger, 

Singapore xuất bản 

lần đầu, 2021 

ISBN: 978-981-15-

8195-3 (ebook) 

03 
Chủ 

biên 

Chủ biên của Chương 

17; tham gia biên 

soạn từ trang 295 đến 

trang 309 
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6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ (CT, 

ĐT...) 

CN/PCN/TK 
Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

 Sau khi được công nhận TS 

1 

Quản lý tài sản công 

tại các trường đại học 

công lập trong điều 

kiện tự chủ tài chính 

CN 
B2017.KHA.23 

Đề tài cấp bộ 
2017-2019 

16/10/2019 

Xuất sắc 

2 

Quản lý nợ thuế tài 

nguyên và sử dụng đất 

đối với doanh nghiệp 

trên địa bàn thành phố 

Hà Nội 

CN 
KTQD/V2016.09 

Đề tài cơ sở 
2016 

17/6/2016 

Tốt 

3 

Nghiên cứu tính bền 

vững của ngân sách nhà 

nước từ nguồn thu xuất 

nhập khẩu 

CN 
KTQD/V2017.41 

Đề tài cơ sở 
2017 

29/12/2017 

Xuất sắc 

4 

Tính bền vững của 

phân cấp Ngân sách 

Nhà nước giữa Trung 

ướng và địa phương 

CN 
KTQD/V2019.69 

Đề tài cơ sở 
2019-2020 

02/11/2020 

Xuất sắc 

5 

Vai trò của Kho bạc 

Nhà nước trong việc 

thực hiện chính sách tài 

khóa nhằm ổn định 

kinh tế vĩ mô và đảm 

bảo an sinh xã hội 

Đồng CN 

KB-15/TNVKB-

2016 

Đề tài cơ sở 

2016-2017 
27/12/2017 

Xuất sắc 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa học, 

sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

Ghi chú: 

- Ứng viên tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS. 
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- Ứng viên sắp xếp thứ tự tạp chí theo hướng nghiên cứu (hướng nghiên cứu về Tài chính, 

hướng nghiên cứu về Ngân hàng, hướng nghiên cứu về Quản lý tài sản công). Trong hướng nghiên 

cứu, các bài báo được sắp xếp theo thứ tự: Tạp chí quốc tế, Hội thảo Quốc tế, Tạp chí trong nước 

và Hội thảo trong nước. 

TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận TS 

 Hướng nghiên cứu về Tài chính 

1 

Bàn về cơ chế, chính 

sách tài chính cho khu 

kinh tế mở Chu Lai 

2 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí Tài chính 

ISSN: 005-56 
  

3(425) 

(15-17) 
3/2000 

2 

Thuế thu nhập doanh 

nghiệp - những bất cập 

và hướng khắc phục 

2 
Tác 

giả 

Tạp chí Kinh tế phát 

triển 

ISSN: 1859-0012 

  
Tháng 11 

(16-18) 
11/2001 

 Hướng nghiên cứu về Quản lý tài sản công 

3 

Mô hình quản lý trụ sở 

làm việc của cơ quan 

hành chính nhà nước. 

1 

Tác 

giả 

duy 

nhất 

Tạp chí Kinh tế phát 

triển 

ISSN: 1859-0012 

  
122 

(8-10) 
8/2007 

4 

Nâng cao hiệu quả quản 

lý trụ sở làm việc trong 

các cơ quan hành chính 

nhà nước khi thực hiện 

"Luật quản lý, sử dụng 

tài sản nhà nước" 

1 

Tác 

giả 

duy 

nhất 

Tạp chí Kinh tế phát 

triển 

ISSN: 1859-0012 

  
138 

(31-33) 
12/2008 

II Sau khi được công nhận TS 

 Hướng nghiên cứu về Tài chính 

 Tạp chí quốc tế 
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5 

Managerial Ability, 

Managerial Incentives 

and Firm Performance: 

Empirical Evidence 

from Vietnam 

1 

Tác 

giả 

duy 

nhất 

Journal of Asian 

Finance, Economics 

and Business 

ISSN: 2288-

4637(print) 

ISSN: 2288-4645 

(online) 

ESCI 

Scopus 

Q2 

 
8,4 

(193-200) 
3/2021 

6 

Cultural values and 

corporate tax avoidance: 

an empirical evidence 

from Vietnam 

1 

Tác 

giả 

duy 

nhất 

Journal Of 

Organizational 

Behavior Research 

ISSN:2528-9705 

ESCI  
6,2 

(18-30) 
6/2021 

7 

The role of the State 

Treasury in the 

Implementation of the 

Fiscal Policy to ensure 

microeconomic stability 

and social security 

(research in Vietnam) 

2 

Tác 

giả 

chính 

Review of Business 

and Economics Studies 

ISSN:2311-

0279(online) 

ISSN: 2308-

944X(print) 

  
7,3 

(16-24) 
3/2019 

8 
Warning of Vietnam's 

Foreign debt crisis 
5 

Tác 

giả 

chính 

Bulletin the National 

academy of sciences of 

the Republic of 

Kazakhstan 

ISSN: 2518-

1467(online) 

ISSN: 1991-3494 

(print) 

ESCI  
3,385 

(140-150) 
6/2020 

9 

FDI, Corruption and 

Development of Public 

Service Sectors in 

ASEAN Countries 

2 

Tác 

giả 

chính 

Journal of Asian 

Finance, Economics 

and Business 

ISSN: 2288-

4637(print) 

ISSN: 2288-4645 

(online) 

ESCI 

Scopus 

Q2 

 
7,9 

(24-249) 
8/2020 

10 

Factors Affecting 

Financial Leverage: The 

Case of Vietnam Firms 

4 
Tác 

giả  

Journal of Asian 

Finance, Economics 

and Business 

ISSN: 2288-4637(print) 

ISSN: 2288-4645 

(online) 

ESCI 

Scopus 

Q2 

 
7,11 

(801-808) 
10/2020 

  Kỷ yếu Hội thảo quốc tế 
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11 

Disadvantages of 

management of natural 

resources tax in Vietnam 

state budget revenues - a 

case study from Quang 

Ninh province 

2 

Tác 

giả 

chính 

Proceedings of the 

ESASGD 2016 - 

14/11/2016 

Proceedings of the 

2016 International 

Conferences on Earth 

sciences and 

sustainable Geo-

resources development 

(ESASGD 2016) 

ISSN: 978-604-76-

1171-3 

  84-89 11/2016 

12 

Factors affecting the 

development of venture 

capital firms in Vietnam 

2 

Tác 

giả 

chính 

Proceedings of the 7th 

International Conference 

on Emerging Challenges: 

Management in the 

digital evolution 

ISSN: 978-604-98-7519-

9 

  170-175 12/2019 

13 

Foreign direct 

investment, corruption 

and the development of 

public service sectors in 

emerging countries 

4 
Tác 

giả 

Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học quốc tế dành cho 

các nhà khoa học trẻ 

khối kinh tế và kinh 

doanh, ICYREB 2019, 

do Trường Đại học 

Huế tổ chức 

ISBN: 978-604-974-

282-8 

  372-384 12/2019 

 Tạp chí trong nước 

14 

Chuẩn hóa ban hành phí 

và lệ phí phù hợp với 

quy định trên thế giới 

1 

Tác 

giả 

duy 

nhất 

Tạp chí Khoa học 

Thương mại 

ISBN: 1859-3666 

  
85 

(45-53) 
9/2015 

15 

Chính sách thuế với bền 

vững Ngân sách Nhà 

nước 

1 

Tác 

giả 

duy 

nhất 

Tạp chí Tài chính 

Doanh nghiệp 

ISSN:1859-3887 

  
10 

(22-25) 
10/2018 

16 
Đầu tư trực tiếp nước 

ngoài và tăng trưởng 
1 

Tác 

giả 

Tạp chí Khoa học 

Thương mại 
  

153 năm 

thứ 20 
5/2021 
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kinh tế: nghiên cứu tại 

Việt Nam 

duy 

nhất 

ISBN: 1859-3666 (91-95) 

17 

Đổi mới cơ cấu chi 

Ngân sách Nhà nước 

thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế 

1 

Tác 

giả 

duy 

nhất 

Tạp chí nghiên cứu Tài 

chính Kế toán 

ISBN:1859-4093 

  
214(5) 

(5-9) 
5/2021 

18 

Vai trò của thuế với mục 

tiêu phát triển bền vững 

tại Việt Nam 

1 

Tác 

giả 

duy 

nhất 

Tạp chí Kinh tế châu Á 

thái bình dương 

ISSN: 0868-3808 

  
588 

(25-27) 
5/2021 

19 

Tác động của phân cấp 

Ngân sách Nhà nước tới 

tăng trưởng kinh tế 

1 

Tác 

giả 

duy 

nhất 

Tạp chí nghiên cứu Tài 

chính Kế toán 

ISBN:1859-4093 

  
215(6) 

(10-14) 
6/2021 

20 

Thuế bảo vệ môi trường: 

Lý thuyết và kinh 

nghiệm quốc tế 

1 

Tác 

giả 

duy 

nhất 

Tạp chí Kinh tế châu Á 

thái bình dương 

ISSN: 0868-3808 

  

590 

(52-53 và 

36) 

6/2021 

21 

Cơ cấu lại Ngân sách 

Nhà nước giai đoạn 

2021-2025 nhằm phát 

triển bền vững 

1 

Tác 

giả 

duy 

nhất 

Tạp chí quản lý ngân 

quỹ quốc gia 

ISSN: 1859-4999 

  
229 

(8-11) 
7/2021 

22 

Nợ nước ngoài của Việt 

Nam và một số kiến 

nghị 

2 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí Ngân hàng 

ISSN: 0866-7462 
  

7  

tháng 4 

(8-13) 

4/2015 

 Kỷ yếu Hội thảo trong nước 

23 

Gắn kết đào tạo trong 

trường đại học với nhu 

cầu đầu vào của KBNN 

về nguồn nhân lực 

1 

Tác 

giả 

duy 

nhất 

Kỷ yếu hội thảo khoa 

học "Nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực 

hệ thống Kho bạc Nhà 

nước thực hiện chiến 

lược phát triển KBNN 

đến năm 2020 

  69-78 10/2015 

24 
Xu hướng tự chủ của 

Ngân sách Địa phương 
1 

Tác 

giả 

Kỷ yếu hội thảo khoa 

học quốc gia “Hoàn 
  95-106 3/2017 
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với Ngân sách Trung 

ương 

duy 

nhất 

thiện thể chế tài chính 

cho phát triển bền vững 

thị trường chứng khoán 

và thị trường bảo hiểm 

Việt Nam”, Trường 

Đại học Kinh tế Quốc 

dân và Ủy ban Kinh tế 

của Quốc hội tổ chức. 

ISBN: 978-604-946-

222-1 

25 
Tính bền vững của cơ 

cấu nguồn thu NSNN 
2 

Tác 

giả 

chính 

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia 

"Kinh tế - xã hội Việt 

Nam năm 2015 cơ hội và 

thách thức trước thềm hội 

nhập mới" 

ISBN: 978-604-946-058-6 

  113-124 12/2015 

26 

Tăng thu ngân sách nhà 

nước bền vững trên địa 

bàn Thành phố Hà Nội 

xét về mặt cơ cấu 

2 

Tác 

giả 

chính 

Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học cấp thành phố "Các 

giải pháp tăng thu ngân 

sách nhà nước bền 

vững trên địa bàn TP 

Hà Nội đến năm 2020" 

ISBN: 978-604-946-

059-3 

  21-30 1/2016 

27 

Thiên đường thuế và 

chuyển giá đối với các 

doanh nghiệp trong và 

ngoài nước 

2 

Tác 

giả 

chính 

Kỷ yếu Hội thảo quốc 

gia "Hoạt động Tài 

chính quốc tế của Việt 

Nam trong giai đoạn 

hội nhập mới" 

ISBN: 978-604-946-

126-2 

  475-486 6/2016 

28 

Sự hài lòng của doanh 

nghiệp khi sử dụng dịch 

vụ hành chính hải quan - 

2 

Tác 

giả 

chính 

Kỷ yếu Hội thảo Quốc 

gia "Cơ sở lý luận và 

chính sách phát triển 

  221-232 12/2019 
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nghiên cứu tại Cục Hải 

quan Nghệ An 

bền vững dải ven biển 

Bắc Trung Bộ" 

ISBN: 978-604-654-

630-6 

 Hướng nghiên cứu về Ngân hang 

 Tạp chí quốc tế 

29 

Determinants 

influencing customers' 

decision to use mobile 

payment services: The 

case of Vietnam 

4 

Tác 

giả 

chính 

Management Science 

Letters 

ISSN:1923-9343 

(online) 

ISSN: 1923-9335 

(print) 

Scopus 

Q2 
 

10 

(2635-

2646) 

3/2020 

30 

Corporate governance 

and bank performance: a 

case of vietnam banking 

sector 

5 
Tác 

giả 

Journal of security and 

sustainablity issues 

ISSN: 2029-7017 

(print) 

ISSN: 2029-7025 

(online) 

  
10,2 

(437-449) 
12/2020 

 Tạp chí trong nước 

31 

Rủi ro hệ thống và giám 

sát rủi ro trong giai đoạn 

hiện nay 

1 

Tác 

giả 

duy 

nhất 

Tạp chí nghiên cứu Tài 

chính Kế toán 

ISBN:1859-4093 

  
5(166) 

(20-22) 
5/2017 

32 

Tín dụng chính sách cho 

người nghèo với chương 

trình xây dựng nông 

thôn mới 

1 

Tác 

giả 

duy 

nhất 

Tạp chí nghiên cứu Tài 

chính Kế toán 

ISBN:1859-4093 

  
01(174) 

(11-15) 
1/2018 

33 

Agribank tiếp tục mở 

rộng cho vay lĩnh vực 

nông nghiệp, nông thôn 

1 

Tác 

giả 

duy 

nhất 

Tạp chí Tài chính, 

ISSN: 2615-8973 
  

751 

kỳ 2 tháng 

4 

(159-160) 

4/2021 

34 

Lạm phát của Việt Nam 

dưới góc nhìn của học 

thuyết Karl Marx 

3 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí quản lý ngân 

quỹ quốc gia 

ISSN: 1859-4999 

  
118 

(8-13) 
4/2012 

35 

Nghiên cứu quyết định 

sử dụng dịch vụ thanh 

toán qua thiết bị di động 

2 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí Ngân hàng 

ISSN: 0866-7462 
  

22 

(21-27) 
11/2019 



 17 

của khách hàng trên địa 

bàn Hà Nội 

 Kỷ yếu hội thảo trong nước 

36 

Chứng khoán và nợ xấu: 

Kinh nghiệm quốc tế và 

bài học cho Việt Nam 

2 

Tác 

giả 

chính 

Kỷ yếu Hội thảo Quốc 

gia "Cách mạng công 

nghiệp và lần thứ tư: 

Khởi nghiệp và phát 

triển doanh nghiệp Việt 

Nam" 

ISBN: 978-604-65-

4721-1 

  173-189 1/2020 

 Hướng nghiên cứu về Quản lý tài sản công 

 Kỷ yếu Hội thảo quốc tế 

37 

Improving management 

information systems of 

mineral mining 

company 

3 
Tác 

giả  

Proceedings of the 2nd 

International Scientific 

Conference on 

Economic Management 

in Mineral Activities - 

EMMA  2015 

ISSN: 978-604-86-

6038-3 

  112-117 11/2015 

 Tạp chí trong nước 

38 

Giao dịch điện tử về tài 

sản công: Công cụ nâng 

cao hiệu quả quản lý, sử 

dụng tài sản công 

1 

Tác 

giả 

duy 

nhất 

Tạp chí Tài chính, 

ISSN: 2615-8973 
  

753 

kỳ 2 tháng 

5 

(13-16) 

5/2021 

39 

Một số vấn đề về kinh tế 

đất trong thi hành luật 

đất đai. Định hướng 

hoàn thiện 

2 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí Tài chính 

Doanh nghiệp 

ISSN:1859-3887 

  
4 

(17-19) 
4/2019 

40 

Nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả khai thác nguồn lực 

tài chính từ tài sản công 

2 
Tác 

giả  

Tạp chí Tài chính, 

ISSN: 2615-8973 
  

kỳ 1+2 

(696+697) 

(63-66) 

1/2019 

41 

Nâng cao chất lượng 

thông tin về tài sản công 

phục vụ lập báo cáo tài 

chính nhà nước 

2 
Tác 

giả 

Tạp chí Tài chính, 

ISSN: 2615-8973 
  

749 

kỳ 2 tháng 

3 

(13-16) 

3/2021 

 Nghiên cứu khác 



 18 

42 

Nghiên cứu các nhân tố 

tác động đến ý định trở 

thành Freelancer – 

người làm nghề tự do 

của giới trẻ trên địa bàn 

Hà Nội 

2 

Tác 

giả 

chính 

Kỷ yếu Hội thảo Quốc 

gia "Đảm bảo dịch vụ 

xã hội cơ bản cho 

người dân vùng dân tộc 

thiểu số: Định hướng 

và giải pháp đến năm 

2030" 

ISBN: 978-604-654-

908-6 

  59-65 12/2020 

- Trong đó: số lượng và thứ tự bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín 

mà ƯV là tác giả chính sau khi được cấp bằng TS: 06 bài báo quốc tế [5, 6, 7, 8, 9, 29]. 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành 

KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Thuộc danh 

mục tạp chí uy 

tín của ngành  

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

- Trong đó: số lượng và thứ tự bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành 

mà ƯV là tác giả chính sau TS: ………………………………………………….… 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, 

quốc tế 

TT 

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, thành 

tích huấn luyện, 

thi đấu TDTT 

Cơ quan/tổ chức 

công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc 

tế 

Số tác giả 

1      



 19 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài 

nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng 

thực tế:  

TT 

Chương trình đào 

tạo, chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản 

giao nhiệm 

vụ (số, ngày, 

tháng, năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi chú 

1 

Nhóm chuyên gia 

nghiên cứu tư vấn 

chính sách về Ngân 

hàng Tài chính - 

ĐHKTQD 

Tham gia 

1022/QĐ-

QLKH ngày 

04 tháng 06 

năm 2009 

ĐHKTQD   

2 

Chương trình Giáo 

dục đại học hệ Đại 

học từ xa 

Tham gia 

394/QĐ-

ĐHKTQD 

ngày 12 tháng 

04 năm 2010 

ĐHKTQD   

3 

Chương trình đào tạo 

chuyên ngành Tài 

chính công và 

chuyên ngành Quản 

lý thuế Trường 

ĐHKTQD 

Tham gia 

548/QĐ-

ĐHKTQD 

ngày 01 tháng 

10 năm 2015 

ĐHKTQD 

1487/QĐ-

ĐHKTQD ngày 

25 tháng 09 

năm 2017 

 

4 

Đề án mở ngành – 

Chương trình đào tạo 

mới trình độ Đại học 

(Ngành Tài chính 

công) 

Tham gia 

(Phó trưởng 

tiểu ban) 

1115/QĐ-

ĐHKTQD 

ngày 05 tháng 

11 năm 2019 

ĐHKTQD   

5 

Rà soát đánh giá, cập 

nhật Chương trình 

đào tạo đại học hệ 

Chính quy năm 2021 

(Ngành Tài chính 

công) 

Tham gia 

(Phó trưởng 

tiểu ban) 

114/QĐ-

ĐHKTQD 

ngày 11 tháng 

3 năm 2021 

ĐHKTQD   
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9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: Không 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 Hà Nội , ngày 29 tháng 7 năm 2021 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

 

 

 

 

 

PHAN HỮU NGHỊ 

 

 


