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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 
THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên: LÊ HUY ĐOÀN                                                          

Giới tính: Nam  

Địa chỉ nhà riêng: A11, Khu Villa Thiên Hà, Hẻm 558, Binh Quoi, Phường 28, Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ cơ quan: Khu phố 3, phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: +84965799007 

Email: doanlh@uel.edu.vn; doanlhtapl@gmail.com  

Ngày, tháng, năm sinh: 20/8/1975                           

Quốc tịch: Việt Nam 

Tình trạng hôn nhân: Kết hôn 

Đơn vị công tác: Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ 

TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN 

Tôi có học vị Tiến sĩ ngành Kinh tế phát triển và Chứng chỉ Quốc tế về Giảng dạy tiếng 

Anh cho người nói tiếng Anh ngôn ngữ thứ 2. Lĩnh vực nghiên cứu và kinh nghiệm chủ 

yếu ở Kinh tế phát triển, Tăng trưởng kinh tế, Cơ cấu kinh tế, Kinh tế vùng, Kinh tế địa 

phương, Phát triển bền vững, Nghèo đói, Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội địa phương 

và Vùng, Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.  

Tôi đã từng 12 năm đảm nhiệm cương vị Trưởng khoa Kinh tế phát triển, thuộc Học viện 

Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; là Trưởng phòng Đào tạo Tiếng Anh học 

thuật (IELTS/TOEFL) tại các cơ sở đào tạo Tiếng Anh học thuật cho du học sinh và sinh 

viên, học viên. Kinh nghiệm giảng dạy chủ yếu đối với các môn: Kinh tế phát triển, Kinh 

tế học, Kinh tế đầu tư, Thẩm định dự án đầu tư, Đầu tư công và Tiếng Anh học thuật. Các 

môn học đều được giảng chủ yếu bằng ngôn ngữ Anh cho sinh viên chương trình liên kết, 
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chương trình chất lượng cao và bằng tiếng Việt cho sinh viên chuyên ngành thuộc khối 

Kinh tế, Kinh doanh và Quản lý.  

Tôi có kinh nghiệm trong việc kết nối, điều phối và triển khai các hoạt động hợp tác quốc 

tế với các nhà tài trợ chính ở Việt Nam như: KOICA, JICA, USAID, World Bank, 

ADETEF. 

NGÔN NGỮ 

Tiếng Việt (tiếng Mẹ đẻ), Tiếng Anh (chuyên nghiệp) 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế quốc dân 

Ngành học: Kinh tế phát triển 

Nước đào tạo: Việt Nam; Năm tốt nghiệp: 1996 

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế phát triển; Năm cấp bằng: 2007 

Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế quốc dân 

      Tên luận văn: Nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp Việt Nam 

- Tiến sĩ chuyên ngành: Kinh tế phát triển Năm cấp bằng: 2019 

Nơi đào tạo: Viện Chiến lược phát triển 

Tên luận án: Nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp Việt Nam 

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh 

 

Mức độ sử dụng: C1 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

1997-2007 Viện Chiến lược phát triển, 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Nghiên cứu viên 

2007-2009 Đại học New Hampshire, 

New Hampshire, Mỹ 

Học viên 

2010-nay Trường Anh ngữ TAPL 

Việt Nam 

Trưởng phòng Đào tạo, 

Giáo viên 

2009-2020 Học viện Chính sách và 

phát triển, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

Trưởng khoa Kinh tế phát triển, 

Giảng viên 
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2021 – nay Đại học Kinh tế - Luật, Đại 

học Quốc gia TP. HCM 

Giảng viên 

 

KINH NGHIỆM TƯ VẤN QUỐC TẾ VÀ TRONG NƯỚC 

2010-2019: Chuyên gia tư vấn kinh tế trong nước và kinh tế địa phương về Đánh giá 

phát triển và đánh giá hoạt động đầu tư phát triển, phối hợp với KOICA 

ở nhiều dự án 

2015 – nay Chuyên gia trong nước về kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế địa phương, 

hợp tác chủ yếu với Tổ chức tư vấn quốc tế McKinsey Vietnam and 

Company 

2015- nay  Chuyên gia trong nước về kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế địa phương, 

hợp tác chủ yếu với Tổ chức tư vấn quốc tế Nippon KOEI Vietnam 

2002- nay Chuyên gia tư vấn phát triển kinh tế địa phương, kinh tế ngành của địa 

phương, vùng lãnh thổ; quy hoạch tỉnh, quy hoạch Vùng, liên kết vùng, 

phát triển bền vững đối với các địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông 

Hồng, Duyên hải Nam trung bộ và Tây Nam Bộ.  

KINH NGHIỆM ĐỊA PHƯƠNG 

2002-2020: Hợp tác với các chuyên gia trong nước, địa phương và quốc tế tập huấn 

nguồn nhân lực địa phương về xây dựng và thực hiện quy hoạch tỉnh, 

kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế 

hoạch đầu tư hàng năm.  

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY 

(1) Kinh tế học, bằng tiếng Anh và tiếng Việt, chương trình cử nhân chất lượng cao bằng 

tiếng Anh của Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

(2) Kinh tế đầu tư, chương trình cử nhân chất lượng cao bằng tiếng Anh của Học viện 

Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

(3) Kinh tế phát triển, chương trình cử nhân chất lượng cao bằng tiếng Anh của Học viện 

Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chương trình đại trà ngành thuộc 

khối Kinh tế, Kinh doanh và Quản lý và chương trình của Đại học Kinh tế, Đại học 

quốc gia Hà Nội; 

(4) Đầu tư công, chương trình cử nhân chất lượng cao bằng tiếng Anh của Học viện Chính 

sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

(5) Lập và thẩm định các dự án đầu tư, chương trình đại trà bằng tiếng Việt của Học viện 

Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
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(6) Tiếng Anh học thuật, chủ yếu là IETLS (4 kỹ năng) và TOEIC quốc tế (kỹ năng viết và 

nói), dạy tiếng Anh người lớn, tiếng Anh kinh doanh cho người học là người lớn, sử 

dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai; tại các cơ sở đào tạo và tư vấn du học tại Hà Nội 

và Tp. Hồ Chí Minh.  

 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia trong 5 năm gần đây nhất: 

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách nhiệm tham gia 

trong đề tài 

1 Quy hoạch phát triển tỉnh Phú 

Yên đến năm 2030, tầm nhìn 

2050 

2020 Dự án trong 

nước 

Đồng chủ trì 

2 Quy hoạch phát triển tỉnh 

Quảng Bình đến năm 2030, 

tầm nhìn 2050 

2019 Dự án quốc 

tế, do 

McKinsey 

& Company 

Việt Nam 

chủ trì 

Thư ký khoa học 

3 Nâng cao chất lượng tăng 

trưởng công nghiệp Việt Nam 

2018 Đề tài cấp 

cơ sở 

Chủ trì 

4 Nâng cao chất lượng tăng 

trưởng ngành công nghiệp 

thành phố Hà Nội,  

2015-2016 Đề tài 

nghiên cứu 

khoa học 

cấp thành 

phố 

Thư ký khoa học 

5 Lồng ghép thu hút ODA vào kế 

hoạch phát triển kinh tế xã hội 

của các địa phương và kế 

hoạch đầu tư công trung hạn;  

2014 Đề tài 

nghiên cứu 

khoa học 

cấp Bộ 

Thư ký khoa học 

6 Chất lượng tăng trưởng ngành 

công nghiệp Việt Nam giai 

đoạn 2011-2013 

2014 Bài đăng ở 

Hội thảo 

Khoa học 

“Tăng 

trưởng và 

Lạm phát”, 

Học viện 

Chính sách 

Tác giả 
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và Phát 

triển phối 

hợp với Cơ 

quan hợp 

tác phát 

triển Hoa 

Kỳ 

(USAID) 

7 Báo cáo Đầu kỳ: “Tình hình 

Kinh tế xã hội và sử dụng vốn 

ODA của Việt Nam và 63 tình, 

thành phố cả nước”,  

2013 Dự án Quốc 

tế, Học viện 

Chính sách 

và Phát 

triển phối 

hợp với Cơ 

quan phát 

triển Hàn 

Quốc 

(KOICA);  

Tác giả 

8 Đánh giá chính sách phân cấp 

đầu tư của Việt Nam 

2012 Đề án cấp 

Bộ 

Chủ trì 

9 Chiến lược phát triển nguồn 

nhân lực bậc cao của Việt 

Nam, đồng tác giả, kỷ yếu Hội 

thảo  

2011 Chiến lược 

Phát triển 

và Vai trò 

của Nhà 

nước”, Dự 

án Chia sẻ 

kinh 

nghiệm của 

Hàn Quốc, 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư phối 

hợp với 

Viện Phát 

triển Hàn 

Quốc (KDI) 

tổ chức; 

Đồng Tác giả 

10 Nghiên cứu Chiến lược phát 

triển nguồn nhân lực bậc cao 

của Việt Nam 

2011 Dự án quốc 

tế KDI phối 

hợp với 

Đồng tác giả 
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Viện Chiến 

lược Phát 

triển 

11 Xây dựng Quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế xã hội tỉnh 

Hưng Yên 

2006 Dự án trong 

nước 

Thành viên 

12 Kinh nghiệm xây dựng chiến 

lược phát triển kinh tế xã hội 

của một số nước trên thế giới, 

bài học cho Việt Nam 

2006 Đề tài cấp 

bộ 

Thành viên 

13 Xây dựng Quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế xã hội các 

huyện Thanh Hà, Cẩm Giàng 

(Hải Dương 

2005 Dự án trong 

nước 

Thành viên 

14 Ứng dụng bảng Cân đối liên 

ngành trong nghiên cứu chuyển 

sịch cơ cấu ngành kinh tế của 

Việt Nam 

2003 Đề tài cấp 

bộ 

Thành viên 

15 Xây dựng Quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế xã hội các 

huyện Yên Thế (Bắc Giang, 

2002), Nam Đông, Hương Trà, 

Phú Vang (Thừa Thiên Huế, 

2002); 

2002 Dự án trong 

nước 

Thành viên 

16 Xây dựng Quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế xã hội các 

huyện Nam Đông, Hương Trà, 

Phú Vang (Thừa Thiên Huế, 

2002); 

2002 Dự án trong 

nước 

Thành viên 

17 Tác động của Khoa học công 

nghệ tới tăng trưởng và chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam 

2002 Đề tài cấp 

bộ 

Thành viên 

18 Tác động của đầu tư phát triển 

đến tăng trưởng và chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế Việt Nam 

2001 Đề tài cấp 

bộ 

Thành viên 

19 Nghiên cứu, phân tích quá trình 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế của 

Việt Nam bằng việc sử dụng 

bảng cân đối liên ngành, phục 

vụ xây dựng chiến lược phát 

2001 Dự án quốc 

tế do 

UNIDO chủ 

trì 

Thành viên 
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triển kinh tế Việt Nam giai 

đoạn 2001-2010 

20 Tác động của chuyển dịch cơ 

cấu đầu tư tới chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế của Việt Nam 

1998 Đề tài cấp 

bộ 

Thành viên 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố trong 5 năm gần đây nhất: 

TT Tên công trình Năm 

công bố 

Tên sách - tạp chí 

1 Chất lượng tăng trưởng công 

nghiệp thành phố Hà Nội-Rào 

cản và gợi ý chính sách; sách 

tham khảo 

2018 NXB Dân trí, Hà Nội 

2 Phân tích và Dự báo Kinh tế 

vĩ mô, Giáo trình 

2017 NXB Dân trí, Hà Nội 

2 Chất lượng tăng trưởng ngành 

công nghiệp Việt Nam 

2017 Tạp chí Kinh tế và Dự báo 

3 Chất lượng tăng trưởng công 

nghiệp Việt Nam 

2015 Tạp chí Kinh tế và Dự báo 

4 Chất lượng tăng trưởng ngành 

công nghiệp Việt Nam giai 

đoạn 2011-2013 

2014 Kỷ yếu khoa học quốc gia, Học viện Chính 

sách và phát triển và USAID 

 

NGHIÊN CỨU ĐANG TRIỂN KHAI 

(1) Nghiên cứu lựa chọn ngành phát triển chủ lực cho các địa phương và vùng lãnh thổ, 

ứng dụng bảng cân đối liên ngành và các phương pháp phân tích khác.  

(2) Chất lượng tăng trưởng công nghiệp của Tp. Cần Thơ, tỉnh Bình Dương 

(3) Xây dựng thể chế phát triển bền vững của Việt Nam trong bối cảnh mới 

(4) Liên kết vùng trong phát triển công nghiệp của các vùng kinh tế của Việt Nam, ứng 

dụng các phương pháp phân tích định lượng. 

(5) Chất lượng phát triển của công nghiệp Việt Nam.  

TRÌNH BÀY TẠI HỘI THẢO/HỘI NGHỊ 

(6) Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam, Hội thảo do Viện Phát triển 

Hàn Quốc (KDI) phối hợp với Bộ Tài chính Hàn Quốc tổ chức, 2018. 

(7) Vai trò của Đầu tư công trong phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam, Hội nghị do 

USAID tài trợ, tổ chức tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2018; 
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(8) Chất lượng phát triển công nghiệp Việt Nam, Hội thảo cấp quốc gia do Học viện 

Chính sách và phát triển tổ chức, 2020. 

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ VÀ ĐIỀU PHỐI 

(1) Chủ tọa phiên thảo luận chính, mời tham gia thảo luận chính tại Hội nghị quốc tế về 

phát triển bền vững của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế số, năm 2017, 2018, 

2019, 2020 được tổ chức bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư do USAID tài trợ. 

(2) Mời tham gia thảo luận và trình bày tại Hội thảo giữa kỳ và Hội thảo cuối báo cáo 

kết quả nghiên cứu “Việt Nam hướng tới năm 2035” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

phối hợp với KOICA Việt Nam tổ chức, 2015 tại Hà Nội. 

KỸ NĂNG 

(1) Máy tính: Thành thạo EVIEWS và các phần mềm của MS.OFFICE như: Word, 

Excel, Powerpoint 

(2) Phiên dịch và biên dịch: Tiếng Anh – Tiếng Việt – Tiếng Anh 

(3) Nhiếp ảnh: chuyên nghiệp 

(4) Âm nhạc: sáng tác chuyên nghiệp. 

Hà nội, ngày 08 tháng 12  năm 2020 

 Người khai ký tên 

 

 
TS. Lê Huy Đoàn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


