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I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN LUÂN       Ngày sinh: 21/07/1951         Giới tính: nam 

2. Nơi đang công tác: Trường Đại học Kinh tế - Luật 

Khoa:  Khoa Kinh tế 

Bộ môn: Kinh tế học 

3. Chức vụ hiện nay: Giảng viên  

4. Học vị:  Tiến sĩ,       năm đạt: 1989 

5. Học hàm: Phó giáo sư                năm phong: 2002 

6. Liên lạc 

TT  Cơ quan Cá nhân 

1 Địa chỉ KP3, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, TP.HCM  

2 Điện thoại 08.37244555 0918.038.388 

3 Email  luannv@uel.edu.vn 

7. Trình độ ngoại ngữ 

TT Tên ngoại ngữ 
Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu 

Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB 

1 Tiếng Nga  x   x   x   x  

2 Tiếng Anh   x   x   x   x 

8. Quá trình công tác 

Thời gian Nơi công tác Chức vụ 

Từ 2012 đến nay Trường Đại học Kinh tế - Luật Giảng viên Khoa Kinh tế 

Từ 2010 đến 2011 Trường Đại học Kinh tế - Luật Hiệu trưởng 

Từ 2000 đến 2009 Khoa Kinh tế, ĐHQG-HCM Trưởng khoa 

Từ 1996 đến 1999 Trường ĐH Kinh tế, ĐHQG-HCM Trưởng khoa 

Từ 1990 đến 1995 Trường ĐH tổng hợp TP.HCM Trưởng khoa 

Từ 1984 đến 1989 Trường ĐH KTQD Matxcơva Nghiên cứu sinh 

Từ 1980 đến 1983 Trường ĐH tổng hợp TP.HCM Giảng viên 

9. Quá trình đào tạo 

mailto:luannv@uel.edu.vn
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Bậc đào tạo 
Thời 

gian 
Nơi đào tạo 

Chuyên 

ngành 
Tên luận án tốt nghiệp 

Đại học 
1976-

1980 

Trường ĐH Tổng hợp 

TP.HCM 

Kinh tế 

chính trị 
 

Thạc sỹ     

Tiến sỹ 
1984-

1989 

Trường ĐH KTQT 

Matxcơva 

Kinh tế 

chính trị 

Cải tạo và sử dụng các thành phần kinh tế phi 

XHCN ở các nước bỏ qua giai đoạn phát triển 

TBCN 

Tiến sỹ Khoa 

học 
    

10. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu  

        Thứ nhất, lĩnh vực chuyên môn: 

- Lĩnh vực: Kinh tế  

- Chuyên ngành: Kinh tế và quản lý 

- Chuyên môn: Kinh tế học 

        Thứ hai, hướng nghiên cứu: 

1. Những thành tựu và thách thức trong chuyển đổi nền kinh tế ở Việt Nam  

2. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng để phát triển bền vững nền kinh tế trong tiến trình CNH, HĐH và hội nhập 

quốc tế. 

3. Chính sách ổn định hóa kinh tế vĩ mô. 

4. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. 

5. Doanh nghiệp nhà nước trong tái cấu trúc nền kinh tế ở Việt Nam. 

II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài đã hoàn thành 

TT Tên đề tài/dự án 
Mã số &  

cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 

Chủ nhiệm 

/Tham gia 

Ngày 

nghiệm thu 
Kết 

quả 

1 

Khoa học – công nghệ với tiến trình 

CNH, HĐH trong bối cảnh toàn cầu 

hóa và hội nhập kinh tế của Việt 

Nam  

Trọng 

điểm cấp 

ĐHQG  

2000   
Chủ 

nhiệm 
 2001 Khá 

2 

Đặc trưng kinh tế - xã hội nông thôn 

tỉnh Bình Dương và giải pháp thực 

hiện CNH  

Tỉnh  2001   
Chủ 

nhiệm 
 2002 Khá 

3 

Doanh nghiệp nhà nước trong quá 

trình cơ cấu lại nền kinh tế ở Việt 

Nam  

CS/2013-

12. Cấp 

trường  

2013-

2014  
54.000.000 

 Chủ 

nhiệm 
 7/2014  Tốt 

4 

 Tạo lập môi trường cạnh tranh bình 

đẳng trong nền kinh tế thị trường 

định hướng  XHCN ở Việt Nam 

CS/2013- 

Cấp 

trường  

2014 - 

2015  
 Tham gia   2015  Khá 

5 
Tư tưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ 

1975 - 2010 
CS/2014 

2014 - 

2015 
 Tham gia 2015 Tốt 
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6 
Kinh tế Việt Nam 30 năm Đổi mới 

và Phát triển 

Đại học 

Quốc gia 
2015  Tham gia 2015 Tốt 

7 
Vị thế kinh tế Việt Nam trong cộng 

đồng kinh tế ASEAN (AEC) 
 

CS/2017- 

Cấp 

trường 

    

2. Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh 

TT Tên SV , HVCH, NCS  Tên luận án 
Năm tốt 

nghiệp 

Bậc đào 

tạo 

Sản phẩm của đề 

tài/dự án 

(chỉ ghi mã số) 

1 Nguyễn Thanh Hội 

Những giải pháp để nâng cao hiệu 

quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 

công nghiệp nhà nước tại TP.HCM 

1994 Tiến sĩ  

2 Cung Thị Tuyết Mai 
Hoàn thiện cơ chế kinh tế ở Việt 

Nam 
1998 Tiến sĩ  

3 Trần Thanh Dũng 

Thị trường sức lao động trong nền 

kinh tế hàng hóa theo định hướng 

XHCN ở Việt Nam 

1999 Tiến sĩ  

4 Lưu Thị Kim Hoa 

Bài học kinh nghiệm và sự phát triển 

kinh tế thị trường định hướng XHCN 

ở Việt Nam 

2001 Tiến sĩ  

5 Nguyễn Văn Hiến 

Khai thác và sử dụng có hiệu quả 

ngồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức 

(ODA) trong tiến trình CNH, HĐH 

nền kinh tế quốc dân ở Việt Nam 

2005 Tiến sĩ  

6 Hạ Thị Thiều Dao 

Nâng cao hiệu quả quản lý nợ nước 

ngoài trong quá trình phát triển kinh 

tế tại Việt Nam 

2007 Tiến sĩ  

7 Trần Văn Lợi 

Tác động đầu tư trực tiếp nước ngoài 

đối với sự phát triển kinh tế – xã hội 

của vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam đến năm 2020 

2008 Tiến sĩ  

8 Nguyễn Tiến Dũng 
Phát triển xuất khẩu lao động Việt 

Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế 
2010 Tiến sĩ  

9 Phạm Hồng Mạnh 

Yếu tố ảnh hưởng tới nghèo của hộ 

gia đình ngư dân nghề khai thác hải 

sản ven bờ khu vực Nam Trung bộ 

2011 Tiến sĩ  

10 La Xuân Đào 
Chính sách thuế đối với phát triển 

kinh tế ở Việt Nam. 
2012 Tiến sĩ  

11 
Nguyễn Thị Phương 

Nhung 

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế 

và thị trường chứng khoán tại Việt 

Nam. 

2014 Tiến sĩ  

12 Nguyễn Thị Khoa 
Phát triển dịch vụ xã hội cho người 

lao động tại các khu công nghiệp trên 
2016 Tiến sĩ  
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địa bàn TP. HCM 

13 Ngô Văn Hải 

Phát triển các nguồn lực vùng kinh tế 

trọng điểm phía Nam trong tiến trình 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập quốc tế 

2017 Tiến sĩ  

 

III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ 

1. Sách  

1.1 Sách xuất bản Quốc tế 

TT Tên sách 

Sản phẩm của 

đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 
Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Tác giả/  

đồng tác giả 

Bút 

danh 

1       

2       

 

1.2. Sách xuất bản trong nước  

TT Tên sách 

Sản phẩm của 

đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 
Nhà xuất bản 

Năm 

xuất bản 

Tác giả/  

đồng tác giả 

Bút 

danh 

1 Kinh tế học vi mô  NXB Thống Kê 11/2000 Tác giả  

2 Kinh tế học vĩ mô  NXB Thống Kê 7/2000 Tác giả  

3 Kinh tế học đại cương  NXB ĐHQG – HCM 12/2001 Tác giả  

4 Kinh tế chính trị học   1995 Tác giả  

5 Kinh tế vĩ mô (Đề cương bài giảng, 

bài tập giành cho cao học & NCS) 

  2004 Tác giả  

6 Các nguyên lý tiền tệ ngân hàng và 

thị trường tài chính 

 NXB ĐHQG – HCM 02/2004 Đồng tác giả  

7 Kinh tế chính trị Mác – Lênin  NXB Chính trị QG 7/2003 Đồng tác giả  

8 Lịch sử kinh tế quốc dân  NXB ĐHQG – HCM 12/2001 Đồng tác giả  

9 Kinh tế chính trị Mác – Lênin (Đề 

cương bài giảng) 

 NXB ĐHQG – HCM 3/2003 Đồng tác giả  

10 Kinh tế học quốc tế  NXB ĐHQG – HCM 2004 Đồng tác giả  

11 Thị trường chứng khoán ở Việt 

Nam (Sách tham khảo) 

 NXB, Thống kê 1998 Tác giả  

12 Kinh tế thị trường định hướng 

XHCN ở Việt Nam (Sách tham 

khảo). 

 NXB, Thống kê 2004 Tác giả  

13 Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ 

chuyển đổi (1990-2004); thành tựu 

và thách thức (Sách tham khảo). 

 NXB, Thống kê 2005 Tác giả  

14 Kinh tế học vĩ mô  NXB ĐHQG – HCM Tái bản, 

2012 

Tác giả  

15 Kinh tế học vi mô  NXB ĐHQG – HCM Tái bản, 

2015 

Tác giả  
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2. Các bài báo 

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,  

trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu ISSN 

(ghi rõ thuộc ISI 

hay không) 

Điểm 

IF 

1     

2     

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,  

trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 
Số hiệu ISSN 

Điểm 

IF 

1 
 Tư duy lý luận về kinh tế thị trường định hướng XHCN (Tạp 

chí phát triển và hội nhập, tháng 11/2011) 

 1859  

2 

 Kinh tế Việt Nam 2013-2014: Nhìn nhận trên bình diện các 

mục tiêu kinh tế vĩ mô (Tạp chí Khoa học & công nghệ, 

ĐHQG-HCM) 

Tập 17, số Q1-2014 1859-0128  

3 

 Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước – Động lực thúc đẩy tái cơ 

cấu nền kinh tế. (Tạp chí Khoa học & công nghệ, ĐHQG-

HCM) 

Tập 17, số Q2-2014 1859-0128  

4 
 Tăng trưởng xanh: Mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững 

(Tạp chí Khoa học & công nghệ, ĐHQG-HCM) 

Tập 17, số Q3-2014 1859-0128  

5 

 Kinh tế Việt Nam 2014 – 2015: Kinh tế phục hồi và hướng tới 

tăng trưởng bền vững. (Tạp chí Khoa học & công nghệ, 

ĐHQG-HCM) 

Tập 18, số Q1-2015 1859-0128  

6 
 Nguy cơ ngơi vào bẩy thu nhập trung bình đối với phát triển 

kinh tế Việt Nam 

Tập 18, số Q2-2015 1859-0128  

7 

Tỷ giá hối đoái và sự lựa chọn chính sách tỷ giá hối đoái để 

phát triển kinh tế ở nước ta (Tạp chí phát triển kinh tế, tháng 

9/1994). 

 1859  

8 
Cần phải làm nhiều hơn nữa để tránh nguy cơ tụt hậu xa hơn về 

kinh tế (Thế giới sách, tháng 10/1995). 

   

9 
Tạo được sự chuyển biến mới về tăng trưởng và phát triển kinh 

tế (Tạp chí phát triển kinh tế, tháng 1996). 

 1859  

10 

Nâng cao tính nhận thức trong vận dụng các học thuyết kinh tế 

đối với việc hoạch định chính sách (Tạp chí phát triển kinh tế, 

tháng 8/2000) 

 1859  

11 
Tư duy lý luận về kinh tế thị trường định hướng XHCN (Tạp 

chí phát triển và hội nhập, tháng 11/2011) 

 1859  

12 

 Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước – Động lực thúc đẩy tái cơ 

cấu nền kinh tế. (Tạp chí Khoa học & công nghệ, ĐHQG-

HCM) 

Tập 17, số Q2-2014 1859-0128  

13 
 Tăng trưởng xanh: Mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững 

(Tạp chí Khoa học & công nghệ, ĐHQG-HCM) 

Tập 17, số Q3-2014 1859-0128  

14 

 Kinh tế Việt Nam 2014 – 2015: Kinh tế phục hồi và hướng tới 

tăng trưởng bền vững. (Tạp chí Khoa học & công nghệ, 

ĐHQG-HCM) 

Tập 18, số Q1-2015 1859-0128  

15  Nguy cơ ngơi vào bẩy thu nhập trung bình đối với phát triển Tập 18, số Q2-2015 1859-0128  
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kinh tế Việt Nam 

16 
Kinh tế Việt Nam 2015 – 2016: Ổn định và tăng trưởng trong 

hội nhập quốc tế. 

Tập 19, số Q1-2016 1859-0128  

17 
Kinh tế Việt Nam 2016 – 2017: Ổn định, tạo động lực phát 

triển mới 

Tập 20, số Q1-2017 2588-1051  

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi 

tố chức 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 

 ISBN Ghi chú 

1 
Economic Renovation in Vietnam and Internationalization 

stategy (Korea – Việt Nam. 11/1994) 
  

 

2     

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi 

tổ chức 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 

 ISBN Ghi chú 

1 
Vai trò và ảnh hưởng của các công ty xuyên quốc gia trong 

toàn cầu hóa kinh tế (NXB ĐHQG-HCM, tháng 02/2002) 
  

 

2 
Những yếu tố cho kinh tế tư nhân phát triển (NXB ĐHQG-

HCM, tháng 01/2003) 
  

 

3 

Chủ nghĩa tự do kinh tế và khủng hoảng tài chính toàn cầu – 

những vấn đề đặt ra đối với nền kinh tế Việt Nam (NXB 

ĐHQG-HCM, tháng 01/2010) 

  

 

4 

Tư duy lý luận phát triển kinh tế trong thời kỳ đổi mới và hội 

nhập kinh tế quốc tế ở VN (NXB ĐHQG-HCM, tháng 

02/2011) 

  

 

5 

Bàn về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế 

thị trường định hướng XHCN ở VN (NXB ĐHQG-HCM, 

tháng 10/2012) 

  

 

6 
Cải cách thể chế để thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế và tiến bộ 

xã hội ở nước ta hiện nay (NXB ĐHQG-HCM, tháng 12/2012) 
  

 

7 
Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế hướng đến phát triển 

kinh tế bền vững (NXB ĐHQG-HCM, tháng 12/2012) 
  

 

8 Tác động của tiến trình thực hiện AEC đối với Việt Nam    

9 

Tác động của bối cảnh kinh tế hiện nay đến hoạt động và phát 

triển các doanh nghiệp Việt Nam: cơ hội và thách thức trong 

năm 2017 

  

 

 

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG  

1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ 

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp 
Năm 

cấp 

1     

2     

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent) 
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TT Tên bằng 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 
Số hiệu 

Năm 

cấp 
Nơi cấp 

Tác giả/ 

đồng tác giả 

1       

2       

3. Bằng giải pháp hữu ích 

TT Tên giải pháp 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 
Số hiệu 

Năm 

cấp 
Nơi cấp 

Tác giả/ 

đồng tác giả 

1       

2       

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu 

TT 
Tên công nghệ/ giải  pháp hữu ích 

 đã chuyển giao 

Hình thức, quy mô, địa chỉ  

áp dụng 

Năm chuyển 

giao 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

1     

2     

 

V. THÔNG TIN KHÁC 

1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước  

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh 

    

    

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN 

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh 

    

    

3. Tham gia làm việc tại Trường  Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời 

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia 

    

    

 

 Ngày 30  tháng 7 năm 2017 
 Người khai 

 

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Văn Luân 

 

 


