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2. Trình ñộ học vấn
2.1. Quá trình ñào tạo
Năm tốt
nghiệp

Bậc ñào tạo

Chuyên ngành ñào tạo

Cơ sở ñào tạo

1985

Cử nhân
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1998

Tiến sỹ

Tiến sỹ kinh tế. Chuyên ngành
Kinh tế Lao ñộng

ðại học Kinh tế Quốc dân
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Cao cÊp lý luËn
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2.2. Các khóa ñào tạo ngắn hạn (nếu có)
Thời gian

Nội dung ñào tạo

ðơn vị ñào tạo

1996

Chøng nhËn hoµn thµnh khãa häc lý luËn
vµ nghiÖp vô vÒ Båi d−ìng c«ng chøc
Nhµ n−íc ngµnh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o.

Tr−êng c¸n bé qu¶n lý Gi¸o dôc
vµ §µo t¹o
Trang 1

1999

Khãa häc vÒ Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
khoa häc

Tr−êng SOAS, §¹i häc Tæng
hîp Lu©n ®«n (University of
London)

1999

Chøng chØ Gi¸o dôc ®¹i häc

ViÖn Nghiªn cøu Ph¸t triÓn Gi¸o
dôc

2003

Kinh tế Quốc tế

ðại học Moncton Canada

2.3. Trình ñộ ngoại ngữ
Ngoại ngữ

Trình ñộ, mức ñộ sử dụng

Tiếng Anh

D (ñọc, nghe, nói,viết)

Tiếng Nhật

C

Tiếng Nga

C

3. Quá trình công tác
Thời gian

Nơi công tác

Công việc ñảm nhiệm

Từ tháng
10/2008 ñến
nay

ðại học Kinh tế Quốc dân

Phó Hiệu trưởng

01/2007 ®Õn
10/2008

§¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n, Phßng Qu¶n lý ®µo
t¹o

Tr−ëng phßng

10/2003 ®Õn
12/2006

§¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n, Khoa Qu¶n lý §µo
t¹o Quèc tÕ

Trưởng khoa

1995 ®Õn
9/2003

§¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n, Khoa Sau §¹i häc

Phã tr−ëng Khoa

1998 ®Õn
11/2003

§¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n
Trung t©m Nghiªn cøu ChuyÓn giao vµ hîp t¸c
quèc tÕ vÒ ®µo t¹o

Gi¸m ®èc Trung t©m (kiªm
nhiÖm)

1993-1995

Trường Quốc tế (GSIS), ðại học Yonsei Hàn
Quốc

Häc viªn Cao häc

1985-1993

§¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n, Khoa Kinh tÕ Lao
®éng

Gi¶ng viªn

§¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n

Gi¶ng viªn ®¹i häc, tham gia
gi¶ng d¹y c¸c m«n: Qu¶n trÞ
Nguån Nh©n lùc, Kinh tÕ
Quèc tÕ, Hµnh vi Tæ chøc,
Kinh doanh Quãc tÕ, Ph−¬ng
ph¸p nghiªn cøu viÕt luËn v¨n
th¹c sü.

1985 ®Õn nay

4. Nghiên cứu khoa học
Kinh tế Lao ñộng và Quản trị nguồn nhân lực;
Kinh tế và Kinh doanh Quóc tế,
4.1. Lĩnh vực nghiên cứu

ðầu tư nước ngoài (FDI)
ðào tạo và phát triển nguồn nhân lực,
Giáo dục và ðào tạo, Hợp tác quốc tế về giáo dục và dào tạo
Trang 2

4.2. Các công trình khoa học ñã công bố
4.2.1. Sách giáo trình, sách chuyên khảo
Năm
xuất bản

Mức ñộ tham gia
Tên sách

(là chủ biên, là ñồng tác giả,
tham gia viết một phần)

Nơi xuất bản

1997

§¹o ®øc kinh doanh: Lý thuyÕt §ång t¸c gi¶
vµ thùc hµnh

1999

Kinh tÕ Vi M«,

2000

§Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi víi T¸c gi¶
t¹o viÖc lµm cho ng−êi lao
®éng ë ViÖt Nam,

Nhµ xuÊt b¶n Thèng
kª, 2000

2002

Gi¸o tr×nh Kinh tÕ häc Quèc tÕ, §ång chñ biªn gi¸o tr×nh

Nhµ xuÊt b¶n Thèng
kª, 2002

2002

CÈm nang khëi sù doanh §ång t¸c gi¶
nghiÖp vµ qu¶n trÞ kinh doanh,

Nhµ xuÊt b¶n §¹i häc
Quèc gia, n¨m 2002

2002

Gi¸o tr×nh Kinh doanh Quèc tÕ

2002

§Çu t− n−íc ngoµi víi chuyÓn §ång t¸c gi¶
giao qu¶n lý t¹i ViÖt Nam,

2003

Gi¸o tr×nh Hµnh vi tæ chøc,

2006

H−íng dÉn vËn ®éng vµ thùc §ång t¸c gi¶
hiÖn dù ¸n quèc tÕ

Nhµ xuÊt b¶n Phô n÷,
2006

2008

Thu hót vµ nu«i d−ìng sù t¨ng T¸c gi¶
tr−ëng cña c¸c doanh nghiÖp cã
vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc
ngoµi : thùc tiÔn tØnh §ång
Nai,(S¸ch chuyªn kh¶o)

NXB §¹i häc Kinh tÕ
Quèc d©n,

2009

Gi¸o tr×nh Hµnh vi tæ chøc

Tr−ëng nhãm biªn dÞch

§ång chñ biªn gi¸o tr×nh

Chñ biªn gi¸o tr×nh

§ång chñ biªn gi¸o tr×nh

Nhµ xuÊt b¶n Thèng
kª 1997
Nhµ XuÊt b¶n Prentice
Hall, Nhµ xuÊt b¶n
Thèng kª 1999

Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ
Quèc gia, 2002
Nhµ XuÊt b¶n §¹i häc
Quèc gia Hµ Néi,
2002
Nhµ xuÊt b¶n Thèng
kª, 2003

N¨m 2008.

NXB §¹i häc Kinh tÕ
Quèc d©n,
N¨m 2009

4.2.2. Các bài báo ñăng trên tạp chí khoa học trong nước (tính từ năm 2001 lại ñây)
Năm
công bố
1

Tên bài báo
Ph¸t triÓn hîp t¸c ®µo t¹o Sau
®¹i häc víi n−íc ngoµi t¹i §¹i

Tên, số tạp chí công bố,
trang tạp chí
T¹p chÝ Kinh tÕ & Ph¸t
triÓn, Sè chuyªn ®Ò,

Mức ñộ tham gia
(là tác giả/ñồng tác giả)

Tác giả
Trang 3

2

3

4
5

6

häc Kinh tÕ Quèc d©n

5/2001

Nhu cÇu ®µo t¹o tõ xa ë ViÖt
Nam vµ triÓn väng ph¸t triÓn
c¸c ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o sau
®¹i häc theo ph−¬ng thøc tõ xa
ë tr−êng Kinh tÕ Quèc d©n

T¹p chÝ Kinh tÕ & Ph¸t
triÓn

§µo t¹o båi d−ìng c«ng chøc
nhµ n−íc vÒ kinh tÕ trong nÒn
kinh tÕ thÞ tr−êng ë ViÖt Nam

T¹p chÝ Kinh tÕ & Ph¸t
triÓn

§µo t¹o liªn th«ng – mét h×nh
thøc du häc cã hiÖu qu¶

T¹p chÝ Gi¸o dôc

§µo t¹o nh©n lùc chÊt l−îng
cao : Mét sè ý kiÕn vÒ qu¶n lý
nhµ n−íc ®èi víi ®µo t¹o

Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam

ThiÕu c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ

Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam

Tác giả

Sè chuyªn ®Ò, Th¸ng
5/2001
Tác giả

Sè chuyªn ®Ò,
Th¸ng11/2001
Tác giả

Sè 18 Th¸ng 12/2001
Tác giả

Sè 65, 30/5/2001
Tác giả

Sè 140, 21/11/2001
Ảnh h−ëng cña chuyÓn giao kü
n¨ng qu¶n lý cña ®Çu t− trùc
tiÕp n−íc ngoµi vµo ViÖt Nam

T¹p chÝ Kinh tÕ & Ph¸t
triÓn

ChuyÓn dÞch c¬ cÊu hµng xuÊt
khÈu so víi c¸c n−íc NIE thÕ
hÖ II ViÖt Nam ®n lµm ®−îc
nh÷ng g×
Nhu cÇu ®µo t¹o Sau ®¹i häc tõ
xa lín : 5 gi¶i ph¸p ®Ó n©ng
cao chÊt l−îng ?

T¹p chÝ Nghiªn cøu Kinh
tÕ

Quản trị nguồn nhân lực trong
các doanh nghiệp Việt Nam :
Những vấn ñề ñang ñặt ra cho
các nhà quản lý
ðầu tư trực tiếp nước ngoài :
Cần có một cách tiếp cận thận
trọng hơn

Tạp chí Kinh tế & Phát
triển

12

Những giải pháp vượt qua
thách thức khi Việt Nam gia
nhập WTO

Báo Nhân dân số 18216 ra
ngày 20-6-2005

ðồng tác giả

13

Dự án Cao học Việt-Bỉ tại
Trường ðại học Kinh tế Quốc
dân

Tạp chí Kinh tế & Phát
triến

ðồng tác giả

14

ViÖt Nam gia nhËp WTO : Sù
lùa chän tÊt yÕu

T¹p chÝ Tµi chÝnh sè
3(499) 2006

ðồng tác giả

15

Thu hút và nuôi dưỡng sự tăng
trưởng của các doanh nghiệp
FDI ở tỉnh ðồng Nai

Tạp chí Kinh tế và Phát
triển

ðồng tác giả

7

8

9

10

11

Tác giả

11/2002
Tác giả

93/10-2002
Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt
Nam

Tác giả

Sè 81 (1116), 21/5/2003
Tác giả

Số 81, 3-2004
Tạp chí Nghiên cứu Kinh
tế

ðồng tác giả

Số 312. 5-2004

Số 93 , 3-2005

Số 118 tháng 4/2007

Trang 4

4.2.3Các bài báo ñăng trên tạp chí khoa học nước ngoài
Năm
công bố

Tên bài báo

Mức ñộ tham gia

Tên, số tạp chí công bố,
trang tạp chí

(là tác giả/ñồng tác giả)

1993

Chính sách phát triển công
nghiệp nhẹ ở Việt Nam ( tiếng
Anh và tiếng Hàn)

Tạp chí ðông – Tây, ðại
học Yonsei Hàn Quốc

Tác giả

2004

Vietnam’s Economic
Development: Oppurtunities
and Chanllenges Towards the
Integratic Tendency

Thông tin khoa học của
APET

ðồng tác giả

2006

Export – Oriented and Import – Thông tin khoa học của
Substituting FDI in Vietnam:
APET
Current Issues and Policy
Implications

ðồng tác giả

2006

Needs for the Poor People:
Capability and Functioning
Approach

Thông tin khoa học của
APET

ðồng tác giả

10/2008

The Impact of Trade
Liberralization and Industrial
Pollution: Empirical Evidence
from Vietnam

Research Report, No
2008-RR5

ðồng tác giả

The Economiy and
Environment Program for
Southeast Asia (EEPSEA)

4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước
Thời gian
hội thảo

Tên báo cáo khoa học

Mức ñộ tham gia
(là tác giả/ñồng tác giả)

ðịa ñiểm tổ chức
hội thảo

11/2001

§µo t¹o cao häc t¹i tr−êng §¹i häc
KTQD: Sù kh¸c biÖt gi÷a ch−u¬ng
tr×nh trong n−íc víi c¸c ch−u¬ng tr×nh
hîp t¸c ®µo t¹o víi n−íc ngoµi

Tác giả

Kû yÕu héi th¶o
khoa häc: N©ng cao
chÊt l−îng ®µo t¹o
sau ®¹i häc kinh tÕ
vµ qu¶n trÞ kinh
doanh thËp niªn
®Çu thÕ kû 21

7/2005

Phát triển hợp tác ñào tạo với nước
ngoài của Trường ðại học Kinh tế
Quốc dân trong thời kỳ ñổi mới

Tác giả

Hội thảo khoa học
“ ðóng góp của
Trường ðại học
KTQD ñối với phát
triển kinh tế - xã
hội”
Hà Nội, 2005

10/2006

Hợp tác ñào tạo quốc tế của ðại học
Kinh tế Quốc dân: Cơ hội và thách
thức.

Tác giả

Hội th¶o” ðổi mới
và năng cao chất
lượng ñào tạo của
Trang 5

Trường ðại học
Kinh tế Quốc dân
giai ñoạn 20062010”
7/2007

§æi míi ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y t¹i
Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n: B¾t
®Çu tõ ®©u?

T¸c gi¶

Héi th¶o: §æi míi
ph−¬ng ph¸p gi¶ng
d¹y
Cöa Lß, 2007
Nhµ xuÊt b¶n §¹i
häc KTQD

7/2007

¸p dông ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y tiªn
tiÕn t¹i §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n: Bêt
cËp gi÷a yªu cÇu vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng

§ång T¸c gi¶

Héi th¶o: §æi míi
ph−¬ng ph¸p gi¶ng
d¹y
Cöa Lß, 2007
Nhµ xuÊt b¶n §¹i
häc KTQD

9/2009

Thách thức ñối với phát triển kinh tế
Việt Nam ñến năm 2020: Nâng cao
ñời sống cho dân tộc thiểu số

ðồng tác giả

Hội thảo khoa học
Quốc gia “ Mô
hình tổng quát
trong thời kỳ quá
ñộ lên chủ nghĩa xã
hội ởp VIệt Nam:
Cơ sở lý luận và
thực tiễn”
Do Hội ñồng lý
luận Trung ương và
Trường ðại học
KTQD tổ chức

12/2007

Mét sè suy nghÜ vÒ n©ng cao chÊt
l−îng ®µo t¹o tiÕn sü t¹i Tr−êng §¹i
häc Kinh tÕ Quèc d©n

T¸c gi¶

Héi th¶o “ N©ng
cao chÊt l−îng ®µo
t¹o tiÕn sü kinh tÕ”,
Tr−êng §¹i häc
Kinh tÕ Quèc d©n,
12-2007

5/2009

Suy giảm kinh tế Việt Nam: ðánh giá
tác ñộng ñến việc làm và nghèo ñói ñể
ñịnh hướng phát triển

ðồng tác giả

Kỷ yếu hội thảo
khoa học Quốc
gia” Ngăn chặn suy
giảm kinh tế Việt
Nam” do Uỷ ban
Kinh tế Quốc hội
khoá XII, Phòng
TMCNVN và
Trường ðại học
KTQD ñồng tổ
chức.

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

Tên báo cáo khoa học

11/2002

Nghiªn cøu ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña 02
dù ¸n do Sida Thuþ §iÓn tµi trî ®Õn tæ

Mức ñộ tham gia
(là tác giả/ñồng tác giả)

Tác giả

ðịa ñiểm tổ chức
hội thảo
Héi th¶o Quèc tÕ
vÒ hîp t¸c ViÖt
Trang 6

chøc vµ thÓ chÕ cña Tru−êng §¹i häc
KTQD
10/2003

Main trends in International
cooperation in Management
Education: The case of International
Cooperation programmes at National
Economics University

Nam -Thuþ ®iÓn;
Việt Nam
ðồng tác giả

Hội thảo Quốc tế “
Management
Education for the
21 Century
Managing future
challenges.
Hanoi, Vietnam

2004

Vietnam’s Economic Development:
Oppurtunities and Chanllenges
Towards the Integratic Tendency

ðồng tác giả

Bắc Kinh, Trung
Quốc.
Hiệp hội Lý thuyết
kinh tế công Quốc
tế - APET tổ chức
PET04 Beijing
Public Economic
Theory Conference
2004

2005

2006

A Platform for Project Management
Communication

Tác giả

Export – Oriented and Import –
Substituting FDI in Vietnam: Current
Issues and Policy Implications

ðồng tác giả

KL, Malaysia
Hội thảo quốc tế do
EU tổ chức
Hà Nội, Việt Nam
Hiệp hội Lý thuyết
kinh tế công Quốc
tế - APET tổ chức
PET06 Hanoi
Public Economic
Theory Conference
2006

2006

Needs for the Poor People: Capability
and Functioning Approach

ðồng tác giả

Hà Nội, Việt Nam
Hiệp hội Lý thuyết
kinh tế công Quốc
tế - APET tổ chức
PET06 Hanoi
Public Economic
Theory Conference
2006

2007

Interntional Cooperation in Vietnam
Higher Education: Current Situation
and Future Plan

Tác giả

Seoul, Hàn Quốc
2007 Seminar for
Educator of
International
Education
Exchange.
Ministry of
Education &
Human Resources
Development, 11Trang 7

2007
2007

Development of Training Programs by
Extending impacts of the Project “
Curriculum Development and HRD
for Training Key Public Servants at
Municiple Level on Economic
Management under the Market –
Oriented Economy in Vietnam”

Tác giả

Relationships between Universities
and Small and Medium Enterprises in
Vietnam.

Tác giả

2007

Improving Quality of Higher
Education to respond to Enterprises’s
Needs.

Tác giả

ðại học Quốc gia
Lào, NUoL

11/2009

Vietnam’s Higher Education towards
to the World Education

Tác giả

Hôị thảo Quốc tế
về giáo dục toàn
cầu,

2007

Hà Nội, Việt Nam
Hội thoả giáo dục
do EU tổ chức

Hà Nội, Việt Nam
Hội thoả Quốc tế
do ðại sứ quán
Italia tổ chức

Do Quỹ giáo dục
và phát triển
Quatar tổ chức
Doha, Quatar
4.3. Các ñề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (từ năm 2000)
Thời gian
thực hiện

2000

2003

2007

2007

Tên chương trình, ñề tài

Cấp quản lý
ñề tài

§Çu t− n−íc ngoµi víi chuyÓn
Cấp Bộ - Bộ
giao qu¶n lý ë ViÖt Nam
GD&ðT
Hîp t¸c quèc tÕ vÒ ®µo t¹o
sau ®¹i häc vÒ Kinh tÕ vµ
Qu¶n trÞ Kinh doanh t¹i
Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc Cấp Bộ - Bộ
d©n: Thùc tr¹ng vµ Gi¶i ph¸p, GD&ðT
nghiÖm thu n¨m 2003
Thu hót vµ nu«i duìng sù
t¨ng tr−ëng c¸c doanh nghiÖp
cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi ë Cấp Tỉnh tØnh §ång Nai: Thùc tr¹ng vµ ðồng Nai
®Þnh h−íng ph¸t triÓn.
ChuyÓn giao c«ng nghÖ ®µo
t¹o sau ®¹i häc trong c¸c
Cấp Bộ - Bộ
ch−¬ng tr×nh liªn kÕt ®µo t¹o
vÒ kinh tÕ vµ qu¶n lý c«ng ë GD&ðT
ViÖt Nam

Trách nhiệm
tham gia
trong ñề tài

Tình trạng ñề tài
(ñã nghiệm thu/chưa
nghiệm thu)

Chủ nhiệm

ðã nghiệm thu

Chủ nhiệm

ðã nghiệm thu

Chủ nhiệm

ðã nghiệm thu

Chủ nhiệm

ðã nghiệm thu
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2008

2008-2009

2004

2005-2006

2007

2006-2007

Nghiªn cøu kinh nghiÖm ph¸t
triÓn dÞch vô tµi chÝnh cña
Hµn Quèc vµ bµi häc cho ViÖt
Nam, thuéc ®Ò tµi cÊp Nhµ
n−íc.

ðề tài nhánh
thuộc ðề tài
cấp Nhà nước
Chủ nhiệm
do V¨n
phßng Quèc
héi qu¶n lý

Thu hót vµ nu«i duìng c¸c
doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t−
Cấp Tỉnh n−íc ngoµi ë tØnh B¾c Ninh,
®ang triÓn khai, dù kiÕn Bắc Ninh
nghiÖm thu 7/2009.
ð¸nh gi¸ Ch−¬ng tr×nh ®µo
t¹o Qu¶n lý Ch−¬ng tr×nh/Dù
¸n hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc
trong ngµnh y tÕ. Ch−¬ng Bộ Y tế
tr×nh hîp t¸c y tÕ ViÖt Nam Thuþ §iÓn, Bé Y tÕ.
§¸nh gi¸ ho¹t ®éng ®µo t¹o
cña Ch−¬ng tr×nh Hç trî y tÕ
ViÖt Nam - Thuþ §iÓn tõ n¨m
2002-2006. Ch−¬ng tr×nh hîp Bộ Y tế
t¸c y tÕ ViÖt Nam - Thuþ
§iÓn, Bé Y tÕ

Chủ nhiệm

ðã nghiệm thu

Chủ nhiệm

ðã nghiệm thu

Chủ nhiệm

ðã nghiệm thu

§¸nh gi¸ t¸c ®éng vÒ m«i
tr−êng vµ t¸i ®Þnh c− cña Dù Chương trình
¸n Y tÕ n«ng th«n do ADB tµi nghiên cứu tư Chủ nhiệm
trî, Bé Y tÕ.
vấn - Bộ Y tế
X©y dùng tµi liÖu dù ¸n n©ng
cao n¨ng lùc qu¶n lý C«ng
chøc hµnh chÝnh nhµ n−íc do
Sida Thuþ §iÓn tµi trî, Bé Bộ Nội vụ
Néi vô.

ðã nghiệm thu

ðã nghiệm thu

Trưởng nhóm
ðã nghiệm thu
tư vấn

4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước
Năm

Hình thức và nội dung giải thưởng

Tổ chức trao tặng

4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn NCS (ñã bảo vệ)
Họ tên NCS
Nguyễn
Bắc Son

ðề tài luận án
Nâng cao chất lượng ñội ngũ cán bộ
công chức quản lý nhà nước ñáp ứng

Cơ sở ñào
tạo

Thời gian
ñào tạo

Vai trò
hướng dẫn

Trường ðại
học KTQD

2002-2005

Hướng dẫn 2
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yêu cầu của sự nghiệp CHN-HðH
ñất nước
Nguyễn Thị
Tuyết Mai

ðẩy mạnh xuất khẩu một số mặt
hàng nông sản chủ yếu ở Việt Nam

Trường ðại
học KTQD

2004-2007

Hướng dẫn 1

Phan Thuỷ
Chi

ðào tạo và phát triển nguồn nhân lực
trong các trường ñại học khối kinh tế
ở Việt Nam thông qua các chương
trình hợp tác quốc tế về ñào tạo

Trường ðại
học KTQD

2003-2008 Hướng dẫn 2
(Thầy hướng
dẫn ấn 1
GSTS Tống
Văn ðường
mất trong
thời gian
NCS làm
luận án)

Nguyễn
Trọng Cảnh

ðào tạo và phát triển nguồn nhân lực
chuyên môn kỹ thuật trong lĩnh vực
dò tìm xử lý bom mìn vật nổ sau
chiến tranh ở Việt Nam

Trường ðại
học KTQD

2006-2009

Hướng dẫn 1

Nguyễn
Phú Hải

Needs for the Poor People:
Capability and Functioning
Approach

Academic
Universitaire
Louvain,
Belgium

2005-2008

ðồng hướng
dẫn

4.6. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học
Tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề; thành viên ban biên tập các tạp chí khoa học trong và
ngoài nước; thành viên các hội ñồng quốc gia, quốc tế…
Tên tổ chức

Vai trò tham gia

Hội khoa học Kinh tế Việt Nam

Hội viên

Hội ñồng khoa học và ñào tạo, ðại học KTQD

Uỷ viên thường trực

Hội ñồng khoa học Dự án Cao học Việt - Bỉ, Dự án Hợp tác giưã
ðại học Tự do Bruxelles Vương Quốc Bỉ và ðại học KTQD

Chủ tịch

Ban chấp hành TW Hội hữu nghị Việt Nam – Vương Quốc Bỉ

Uỷ viên thường vụ

Hiệp hội Lý thuyết kinh tế công quốc tế APET

Thành viên

Hội thảo quốc tế PET06 Hà Nội

Trưởng Ban thư ký và Tổ
chức Hà Nội PET o6

Hà Nội, ngày 3 tháng 11 năm 2009
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

NGƯỜI KHAI

PGS.TS Bùi Anh Tuấn
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