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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT 

  

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
(Thông tin trong 5 năm gần nhất và có liên quan trực tiếp đến đề tài/dự án đăng ký) 

 
I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên: Nguyễn Đình Bình 

2. Ngày sinh: 02/9/1978                                                                     

3. Nam/nữ: Nam 

4. Nơi đang công tác:  

Trường/viện: Đại học Kinh tế - Luật 

Phòng/ Khoa: Khoa Kinh tế 

Bộ môn: Kinh tế & Quản lý công 

Phòng thí nghiệm: 

Chức vụ: 

5. Học vị: Tiến sĩ                              năm đạt: 2019 

6. Học hàm:                               năm phong: 

7. Liên lạc:  

TT  Cơ quan Cá nhân 

1 Địa chỉ  53, đường số 3, KP4, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức 

2 Điện thoại/ fax  0919.484.677 

3 Email  ndbinh@uel.edu.vn 

8. 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 Anh   x   x   x  x  

9. Thời gian công tác: 

Thời gian Nơi công tác Chức vụ 

Từ 2002 – 2/ 

2016  
Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang Trưởng khoa 

Từ 3/2016 – 

8/2020  
Trưởng Đại học Sài Gòn Giảng viên chính, phó trưởng Bộ môn 

Từ 9/2020 - 

nay 
Trường Đại học Kinh tế - Luật Giảng viên chính 
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10. Quá trình đào tạo: 

Bậc đào 

tạo 

Thời 

gian 
Nơi đào tạo 

Chuyên 

ngành 
Tên luận án tốt nghiệp 

Đại học 
1998-

2002 
ĐHSP Huế GDCT 

Biện chứng giữa cái khách quan và cái chủ 

quan 

Thạc sỹ 
2007 - 

2010 

Trường Đại học Kinh tế - 

Luật, ĐHQG TP HCM 

Kinh tế 

chính trị 

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong quá 

trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Kiên 

Giang 

Tiến sỹ 
2014-

2018 

Đại học Kinh tế - Luật, 

ĐHQG TP HCM 

Kinh tế 

chính trị 

Phát triển kinh tế biển Kiên Giang trong tiến 

trình hội nhập kinh tế quốc tế 

 

11. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu  

11.1 Lĩnh vực chuyên môn: 

- Lĩnh vực: Kinh tế 

- Chuyên ngành: Kinh tế chính trị 

- Chuyên môn:  

11.2   Hướng nghiên cứu: 

1. Nông nghiệp công nghệ cao 

2. Kinh tế tư nhân 

3. Dịch vụ công 

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY 

1. Đề tài/dự án 

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 

Đạo đức lối sống trẻ vị thành niên trên 

địa bàn thành phố Rạch Gía, tỉnh Kiên 

Giang – thực trạng và giải pháp 

CSKG – 

2013  
1 năm 20.000.000 Chủ nhiệm 11/2013 Tốt 

2 
Giải pháp tăng cường hoạt động tự học 

của sinh viên trường Đại học Sài Gòn 

CS2017 – 

23  
1 năm 35.000.000 Chủ nhiệm 6/2018 Tốt 

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 Mai Thị Thương 

Tác động của mạng xã hội đối với 

sinh viên trường Đại học Sài Gòn 

hiện hay 

2018 Đại học KLSV2018-09 

2 Nguyễn Thị Thu Hà Học thuyết giá trị của Các Mác và ý 2019 Đại học KLSV2019-06 
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nghĩa của nó đối với nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam 

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       

2       

 

 

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 Ghi chú 

1 

Nguyễn Đình Bình (2017), Giải pháp phát triển kinh tế biển 

Kiên Giang. Tạp chí phát triển Khoa học & Công nghệ, Chuyên 

san Kinh tế - Luật và Quản lý, Trường Đại học Kinh tế - Luật, 

Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.  

 Chỉ số ISSN 

1859-0128. 

 

2 

Nguyễn Đình Bình (2016), Giải pháp phát triển du lịch biển – 

đảo Kiên Giang trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí Khoa học 

Đại học Sài Gòn, số 22 (47), p 99 – 106.  

 Chỉ số ISSN 

1859-3208. 

 

3 
Nguyễn Đình Bình (2018), Phát triển kinh tế biển và vấn đề  Chỉ số ISSN: 

0866 – 7756. 
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bảo vệ chủ quyền biển - đảo Kiên Giang, Tạp chí Công thương, 

số 7.  

4 

Nguyễn Đình Bình (2012), Hồ Chí Minh với sự nghiệp “trồng 

người”, Tạp chí Dạy & Học ngày nay.  

 Chỉ số ISSN 

1959 – 2694. 

 

5 

Nguyễn Đình Bình (2020), Phát triển kinh tế tư nhân trở thành 

động lực phát triển của TP. Hồ Chí Minh. Tạp chí Kinh tế dự 

báo. 

 Chỉ số ISSN 

0866 –7120. 
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Nguyễn Đình Bình (2019), Giải pháp nâng cao hoạt động tự 

học của sinh viên trường Đại học Sài Gòn hiện nay, tạp chí  

Khoa học trường Đại học Sài Gòn, số 63, p 96 – 105. 

 Chỉ số ISSN 

1859 – 3208  

 

 

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 

Nguyễn Đình Bình (2020), Phát triển nông nghiệp công nghệ 

cao thành phố Hồ Chí Minh trước tình hình biến đổi khí hậu. 

Hội thảo quốc tế Phát triển bền vững nông nghiệp tại Việt Nam 

- kinh nghiệm các quốc gia châu Á.  

 ISBN: 978-604-

73-7761-9 

 
 

 

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 

Nguyễn Đình Bình (2016), Xuất nhập khẩu Việt Nam – Vị trí 

nào trong Cộng đồng kinh tế ASEAN, Hội thảo Khoa học, Định 

vị kinh tế Việt Nam trong Cộng đồng kinh tế ASEAN. Đại học 

Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, p 339-350.  

 Chỉ số ISBN: 

978-604-

734695-0. 
 

2 

Nguyễn Đình Bình (2017), Hồ Chí Minh với cuộc tổng tiến 

công và nổi dậy Mậu thân 1968. Nhà xuất bản Đại học Quốc 

Gia thành phố Hồ Chí Minh.  

 Chỉ số 

ISBN:978-604-

73-5614-0.  

3 

Nguyễn Đình Bình (2017), Tổng quan tình hình nghiên cứu 

kinh tế chính trị học ở Việt Nam, Hội thảo Khoa học, Nghiên 

cứu kinh tế chính trị học ở Việt Nam: Hiện trạng và những vấn 

đề đặt ra hiện nay. Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia 

TP.Hồ Chí Minh, p 130-139.  

 Chỉ số ISBN: 

978-604-73-

5734-5. 

 

4 Nguyễn Đình Bình (2011), Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế    
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tỉnh Kiên Giang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Hội 

thảo khoa học “Tư duy kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới 

và hội nhập quốc tế”, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc 

gia TP.Hồ Chí Minh. 

5 

Nguyễn Đình Bình (2011), Phát triển nguồn nhân lực tỉnh 

Kiên Giang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Hội thảo 

khoa học “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao – nhu 

cầu cấp bách”, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia 

TP.Hồ Chí Minh. 

  

 

6 

Nguyễn Đình Bình (2015), Giá trị thời đại của Học thuyết Giá 

trị thặng dư và sự vận dụng nó trong nền kinh tế thị trường 

định hướng XHCN ở Việt Nam, Hội thảo khoa học. Đại học 

Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.  

  

 

7 

Nguyễn Đình Bình (2015), Phát triển kinh tế biển Kiên Giang - 

Tiềm năng và thách thức, Hội thảo khoa học. Đại học Kinh tế - 

Luật, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh. 

  

 

8 

Nguyễn Đình Bình (2017), Phát triển đặc khu kinh tế Phú 

Quốc, Hội thảo khoa học,“Các mô hình kinh tế đặc thù tại Việt 

Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” Đại học Kinh tế 

- Luật, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh. 

  

 

9 

Nguyễn Đình Bình (2018), Phát triển bền vững kinh tế biển 

Kiên Giang trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Hội thảo 

khoa học, “Phát triển nhanh và bền vững qua kinh nghiệm quốc 

tế và các địa phương của Việt Nam” Đại học Kinh tế - Luật, 

Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh. 

  

 

10 

Nguyễn Đình Bình (2019), Giải pháp phát triển du lịch sinh 

thái tỉnh Kon Tum, Hội thảo khoa học cấp Quốc gia, Xây dựng 

vùng du lịch văn hóa sinh thái Tây nguyên: Tiềm năng và 

những vấn đề. 

  

 

11 

Nguyễn Đình Bình (2019), Vai trò của đội ngũ trí thức đối với 

phát triển đất nước, Hội thảo khoa học: Vai trò của đội ngũ trí 

thức khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội 

tỉnh Quảng Ngãi và khu vực Nam Trung bộ.  

  

 

12 

Nguyễn Đình Bình (2020), Những điểm nghẽn làm kinh tế tư 

nhân trong nước chưa trở thành động lực của nền kinh tế Việt 

Nam. Hội thảo quốc gia Nghiên cứu chủ trường, đường lối, cơ 

 Chỉ số ISBN: 

978-604-80-

4709-2.  
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chế và chính sách phát triển kinh tế trong dự thảo văn kiện Đại 

hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.  

13 

Nguyễn Đình Bình (2020), Phát triển nông nghiệp công nghệ 

cao thành phố Hồ Chí Minh trước tình hình biến đổi khí hậu. 

Hội thảo quốc tế Phát triển bền vững nông nghiệp tại Việt Nam 

- kinh nghiệm các quốc gia châu Á.  

 Chỉ số ISBN: 

978-604-73-

7761-9 
 

14 

Nguyễn Đình Bình (2020), 90 năm - Một chặng đường vĩ đại 

của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội thảo khoa học Qước gia.  

 Chỉ số ISBN: 

978-604-73-

7720-6 

 

15 

Nguyễn Đình Bình (2020), chuyển dịch cơ cấu lao động thành 

phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu kinh tế số. Hội thảo khoa 

học trường Đại học Kinh tế - Luật, Lý luận và thực tiễn phát 

triển thị trường lao động ở Việt Nam đến 2030 trong xu thế 

chuyển đổi số quốc gia. 

  

 

16 

Nguyễn Đình Bình (2020), Cống hiến to lớn của Ph. Ăngghen 

về kinh tế chính trị học và ý nghĩa đối với phát triển kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Hội thảo 

trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM, Di sản lý luận của 

Ph. Ăngghen giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại. Nhà xuất bản 

Đại học Quốc gia TP HCM.  

 Chỉ số:ISBN: 

978-604-73-

8004-6. 

 

 

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) 

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 
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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 10  tháng 4 năm 2021 

 Người khai 
(Họ tên và chữ ký) 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Bình 

 

 


