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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 
 

1. Họ và tên:  NGUYỄN TIẾN DŨNG 

2. Năm sinh:       1961                                                       3. Nam/Nữ: Nam 

 

4. Học hàm:  Phó Giáo sư                                         Năm được phong học hàm: 2012 

    Học vị: Tiến sĩ                                                       Năm đạt học vị: 1994 

5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên chính  

    Chức vụ: Hiệu trưởng 

6. Địa chỉ nhà riêng: P.307, Chung cư 44bis Phan Liêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

7. Điện thoại: CQ: (08)  37244554;  NR: (08)38209379 ;  Mobile: 0903716969 

8. Fax:    Fax: (08) 37244500 ;                                            E-mail: ntdung@uel.edu.vn 

9. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học 
Trường Đại học Tổng 

hợp TP. Hồ Chí Minh 
Kinh tế chính trị 1984 

Thạc sỹ    

Tiến sỹ Liên Xô Kinh tế học 1994 

Thực tập sinh khoa học 
Viện Hàn lâm khoa học 

Liên Xô 
Kinh tế học 1996 

10. Quá trình công tác 
 

Thời gian 

(Từ năm ... đến năm...) 
Vị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức 

Từ năm 1985 đến năm 

1990 

Giảng viên Khoa Kinh tế, Trường 

ĐHTH TP.HCM 

TP. Hồ Chí Minh 

Từ năm 1990 đến năm 

1994 

Nghiên cứu sinh Trường ĐHTH Quốc 

gia Rostov 

Liên Xô – Liên bang Nga 

Từ năm 1994 đến năm 

1996 

Thực tập sinh  Viện Hàn lâm khoa 

học Liên bang Nga 

Liên bang Nga 

Từ năm 1996 đến năm 

2000 

Giảng viên, 

Trưởng Bộ môn 

Trường Đại học Kinh 

tế, ĐHQG-HCM 

TP. Hồ Chí Minh 

X 

 

mailto:ntdung@uel.edu.vn


Từ năm 2001 đến năm 

2007 

Giảng viên, Phó 

Trưởng khoa 

Khoa Kinh tế, ĐHQG-

HCM 

TP. Hồ Chí Minh 

Từ năm 2007 đến năm 

2010 

Chánh văn 

phòng 

ĐHQG TP. HCM TP. Hồ Chí Minh 

Từ năm 2010 đến năm 

2011 

Phó Hiệu trưởng  Trường Đại học Kinh 

tế - Luật 

TP. Hồ Chí Minh 

Từ tháng 12/2011 đến 

nay 

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh 

tế - Luật 

TP. Hồ Chí Minh 

 

11. Các công trình công bố chủ yếu  

(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký trong 

5 năm gần nhất) 

 

TT 
Tên công trình 

(bài báo, công trình...) 

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả 

công trình 

Nơi công bố 

(tên tạp chí đã đăng 

công trình) 

Năm công bố 

01 Định hướng và một số 

kiến nghị phát triển 

bền vững về kinh tế ở 

Việt Nam đến năm 

2020, tầm nhìn đến 

2030 

Đồng tác giả Kỷ yếu Hội thảo quốc 

gia, NXB Kinh tế Quốc 

dân 

2014 

02 

Phát triển bền vững ở 

Việt Nam trong bối 

cảnh mới của toàn cầu 

hóa, hội nhập quốc tế 

và biến đổi khí hậu 

Tham gia 

Sách chuyên khảo, 

NXB Chính trị Quốc 

gia 

2015 

03 

Empirical assessment 

of the tourism-led 

growth hypothesis – 

the case of Vietnam 

Đồng tác giả 
Jounal of Tourism 

Economics 

Vol 20 No4, 

August 2014 

04 

Tăng trưởng kinh tế 

Việt Nam và những 

vấn đề đặt ra trong bối 

cảnh kinh tế mới 

Tác giả 

Hội thảo: Kinh tế VIệt 

Nam 30 năm đổi mới – 

Những thành công và 

hạn chế, Trường Đại 

học Kinh tế - Luật 

10/2015 

05 

Assessing the impact 

of the construction of 

the coastal economic 

zones on the culture 

and society of 

Vietnam 

Đồng tác giả 

Research Journal of 

Economics & Business 

Studies-RJEBS 

 

Vol 6, No 8 

(2017): 01 June 

2017 

 



 

12. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp 

bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp…  

 (liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có) 

 

TT Tên và nội dung văn bằng  Năm cấp văn bằng 

   

13. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn  

(liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có) 

 

TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng 
Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

    

14. Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia  

(trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu có) 

 

Tên đề tài/đề án,  

dự án,nhiệm vụ khác  

đã chủ trì 

Thời gian 

(bắt đầu - kết 

thúc) 

Thuộc Chương trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu, chưa 

nghiệm thu) 

Đánh giá tổng quan 

phát triển kinh tế - xã 

hội trong quá trình 

CNH, HĐH ở Việt 

Nam từ 1986 đến nay 

2011-2015 KX.04-11/11-15 

Đã nghiệm thu 

tháng 6/2015. Loại 

xuất sắc 

Tên đề tài/đề án,  

dự án, nhiệm vụ khác 

đã tham gia 

Thời gian 

(bắt đầu - kết 

thúc) 

Thuộc Chương trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu, chưa 

nghiệm thu) 

Phát triển bền vững ở 

Việt Nam trong bối 

cảnh mới của toàn cầu 

hóa, hội nhập quốc tế 

và biến đổi khí hậu 

(Tham gia đề tài cấp 

nhà nước) 

2011-2015 KX.04-11/11-15 

Đã nghiệm thu 

tháng 8/2015. Loại 

xuất sắc 

 

15. Giải thưởng  

(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu có) 

 

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

   

   



16. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác  

(liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có) 

 

17. Hoạt động KH&CN khác 

 

- Thành viên Hội đồng tư vấn các chương trình, đề tài nghiên cứu lĩnh vực kinh tế - xã hội 

của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Đại học Quốc gia TP.HCM về phát triển 

bền vững Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Ủy viên BCH Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam. 

- Đại diện của Trường Đại học Kinh tế - Luật tại các tổ chức và quan hệ: 

o Hiệp hội các trường đaị học và cao đẳng Việt Nam 

o Ký kết văn bản hợp tác với các Hiệp hội ngành nghề về kế toán và các tập đoàn kinh 

tế, doanh nghiệp, ngân hàng,… 

 
 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng 7 năm 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            (Họ, tên và chữ ký) 
 

 


