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Đại học Quốc gia
Thành phố Hồ Chí Minh

LÝ LỊCH KHOA HỌC
(Thông tin trong 5 năm gần nhất và có liên quan trực tiếp đến đề tài/dự án đăng ký)
Ảnh
4x6

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn
2. Ngày sinh: 10/4/1984
3. Nam/nữ: Nam
4. Nơi đang công tác:
Trường/viện:Đại học Kinh tế - Luật
Phòng/ Khoa:Sau đại học và Quản lý khoa học
Bộ môn:
Phòng thí nghiệm:
Chức vụ:chuyên viên
5. Học vị: Thạc sĩ
6. Học hàm:

năm đạt: 2011
năm phong:

7. Liên lạc:
TT

Cơ quan

Cá nhân

1

Địa chỉ

Trường Đại học Kinh tế - Luật, khu phố 3,
Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức

2/14 đường số 13, KP4, phường
Linh Xuân, Quận Thử Đức
TP.HCM

2

Điện thoại/ fax

0837244555-6371

0912017367

3

Email

tuanna@uel.edu.vn

8. Trình độ ngoại ngữ:
Tên ngoại ngữ

TT
1

Anh

Nghe
Tốt

Khá

Viết

Nói
TB

Tốt

Khá

V

TB
V

2
9. Thời gian công tác:

1

Tốt

Khá

Đọc hiểu tài liệu
TB
V

Tốt

Khá

TB
V

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

Từ 2006 nay

Trường Đại học Kinh tế - Luật

Chuyên viên phòng Sau đại
học và Quản lý khoa học

10. Quá trình đào tạo:
Thời
gian

Bậc đào tạo

Chuyên
ngành

Nơi đào tạo

Tên luận án tốt nghiệp

Đại học

20022006

Trường ĐH Kinh tế Luật

Kinh tế học

Nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty CP
XNK Minh Khai

Thạc sỹ

20072010

Trường ĐH Kinh tế Luật

Kinh tế học

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Sóc
Trăng giai đoạn 1992-2010

Tiến sỹ
Tiến sỹ Khoa
học

11. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu
11.1 Lĩnh vực chuyên môn:
- Lĩnh vực: Kinh tế
- Chuyên ngành: Kinh tế học
- Chuyên môn:
11.2

Hướng nghiên cứu:
1. Doanh nghiệp
2. Tăng trưởng xanh

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Đề tài/dự án
TT

Tên đề tài/dự án

Mã số &
cấp quản lý

Thời gian Kinh phí
thực hiện (triệu đồng)

Chủ nhiệm
/Tham gia

Ngày
nghiệm thu

Kết
quả

1

Nghiên cứu xây dựng cẩm nang quản trị
và dự thảo quy chế tổ chức và hoạt
động của doanh nghiệp trong ĐHQGHCM

B201134-01TĐ

20112012

325

Tham gia

6/6/2013

Khá

2

Tư tưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ
1975-2010

B201134-04

20112012

70

Tham gia

30/6/2013

Tốt

3

Thể chế và chất lượng tăng trưởng kinh
tế tại Việt Nam

B201134-04

20112013

80

Tham gia

20/6/2013

Tốt

4

Xây dựng mô hình thương mại điện tử
tại khu đô thị đại học quốc gia

B201234-08

20132014

80

Tham gia

31/5/2014

Khá

TP.HCM
5
6

7

8

9
10

Doanh nghiệp nhà nước trong quá trình
cơ cấu lại nền kinh tế ở Việt Nam
Các nhân tố tác động đến hoạt động
nghiên cứu khoa học sinh viên Trường
Đại học Kinh tế - Luật
Mối quan hệ giữa năng lực cạnh tranh
động và kết quả kinh doanh:trường hợp
doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn
TP.HCM
Giành thị phần thông qua Thương hiệu
và phân phối tiêu thụ sản phẩm đối với
tráicây tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu
Long
Đánh giá các mô hình khu kinh tế đặc
thù tại Việt Nam và khả năng áp dụng
mô hình Charter city
Liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía
Nam trong hội nhập quốc tế

CS/201312

20132014

54

Tham gia

31/7/2014

Tốt

CS/201301

20132014

30

Chủ
nhiệm

30/12/201
4

Tốt

C2014/15

20142015

30

Tham gia

4/27/2015

Khá

C201434- 03

20142015

60

Tham gia

B201534-02
C201534-01

20152016
20152017

1000

Tham gia

60

Tham gia

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

1

Đại học

2

Thạc sỹ

Sản phẩm của đề
tài/dự án
(chỉ ghi mã số)

Tiến sỹ

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

Sản phẩm của
đề tài/ dự án
(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản

Năm
xuất
bản

Tác giả/
đồng tác giả

Bút
danh

ĐHQG-HCM

2015 Đồng tác giả

1
2

1.2. Sách xuất bản trong nước
TT

Tên sách

1

Kinh tế Việt Nam 30 năm đổi mới và
phát triển

2

3

2. Các bài báo
2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,
trang đăng bài viết, năm xuất bản

TT

Sản phẩm của đề
tài/ dự án
(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN
(ghi rõ thuộc ISI
hay không)

Điểm
IF

Sản phẩm của đề
tài/ dự án
(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN

Ghi chú

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

1

“Đổi mới nhận thức và tư duy về vai trò chủ đạo của kinh tế
nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa ở Việt Nam”

Q2,2014;
614;1859 - 0128

2

“Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thông qua thương hiệu,
hệ thống phân phối bán hàng và chất lượng sản phẩm”

Q4,2014;620;1859-0128

3

“Yếu tố ảnh hưởng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa
và nhỏ thương mại trên địa bàn TP.HCM”

04/2015;8789;0866.7120

4

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn và tiêu dùng trái cây
của người tiêu dùng tại các siêu thị ở TP HCM

Q3,2015;18590128

5

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

04/2016 - 12-16;
0866.7120

6

Các yếu tố tác động đến hoạt động nghiên cứu khoa học sinh
viên Trường Đại học Kinh tế - Luật

CS/2013-01

7

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT
TRIỂN MÔ HÌNH CÁC KHU KINH TẾ TẠI VIỆT NAM

B2015-34-02

Q3,2016;18590128
Q1,2017;18590128

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

1

Hội nhập quốc tế trong NCKH tại Trường Đại học Kinh tế Luật – Hội thảo Khoa học xã hội thời hội nhập, tháng
12/2011

2

ĐÔ THỊ HÓA TRONG BỐI CẢNH TĂNG TRƯỞNG KINH
TẾ TỈNH BÌNH PHƯỚC

3

4

Sản phẩm của đề
tài/ dự án
(chỉ ghi mã số)

Số hiệu
ISBN

Tác động của
quá trình công
nghiệp hoá đối
với cộng đồng
dân cư – Những
bài học kinh
nghiệm từ
Trung Quốc, Ấn
Độ và thực tiễn
Việt Nam

Ghi chú

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

1

Các hoạt động nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất
lượng đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Luật- Hội thảo
Nguồn nhân lực chất lượng cao – Nhu cầu cấp bách, tháng
9/2011

2

Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động NCKH sinh viên Trường
Đại học Kinh tế - Luật – Hội thảo Nâng cao chất lượng nghiên
cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, tháng
11 năm 2011

3

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên
ĐHGQ TP.HCM, xem xét tại Trường Đại học Kinh tế - Luật,
Hội nghị Khoa học trẻ ĐHQG-HCM, tháng 10 năm 2012

4

Một số vấn đề pháp lý và biện pháp hoàn thiện khung pháp lý
trong thương mại điện tử Việt Nam
Hội thảo khoa học: Phát triển thương mại điện tử trong bối
cảnh tái cơ cấu nền kinh tế, tháng 11 năm 2012
Lê Đăng Quang1, Nguyễn Thị Bách Thảo2
Nguyễn Đình Huy3, Nguyễn Anh Tuấn4

5

“Đẩy mạnh hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học giữa
Trường đại học với đơn vị bên ngoài, xem xét tại Trường Đại
học Kinh tế - Luật”

6

“Vai trò của khoa học và công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế
tỉnh Đồng Nai”

7

“Các nhân tố tác động đến hoạt động nghiên cứu khoa học sinh
viên Trường Đại học Kinh tế - Luật”

8

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn và tiêu dùng trái cây
của khác hàng tại các siêu thị TP.HCM

9

Năng lực cạnh tranh của TP. HCM - xem xét trên bốn trụ cột
chính

10

TPP và những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp nhà nước
Việt Nam

11

Lịch sử hình thành và phát triển mô hình các khu kinh tế tại
Việt Nam

12

Gợi ý giải pháp trong việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học tại
Trường Đại học Kinh tế - Luật theo định hướng nghiên cứu

13

Thực tiễn chính sách kinh tế đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc
tế của Việt Nam qua việc vận dụng học thuyết kinh tế chính trị
Mác- Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh

14

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam và những vấn đề đặt ra trong bối
cảnh kinh tế mới

15

Sự cần thiết chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế tại Việt
Nam

16

Phát triển doanh nghiệp với vai trò là động lực phát triển kinh

Giảng viên, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM
Giảng viên, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM
3
Giảng viên, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM
4
Chuyên viên, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM
5
1
2

Sản phẩm của đề
tài/ dự án
(chỉ ghi mã số)

Số hiệu
ISBN

Ghi chú

tế tại Việt Nam
17

khung phân tích về hoạt động hướng đến tăng trưởng xanh của
doanh nghiệp – bài học kinh nghiệm và đề xuất với doanh
nghiệp việt nam

18

Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp trong quá trình tái cơ cấu
ngành nông nghiệp Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế

19

Doanh nghiệp Việt Nam với những thách thức về công nghệ
khi gia nhập thị trường quốc tế

20

Phát huy vai trò thu hút đầu tư của khu công nghiệp, khu kinh
tế Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

21

NHỮNG TRANH LUẬN XOAY QUANH VIỆC THỰC
HIỆN VAI TRÒ CỦA CÁC KHU KINH TẾ TRONG BỐI
CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH
ĐỐI VỚI VIỆT NAM

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG
1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ
Tên giải thưởng

TT

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

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

1
2

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu
Tên công nghệ/ giải pháp hữu ích
đã chuyển giao

TT
1
2

6

Hình thức, quy mô, địa chỉ
áp dụng

Năm chuyển
giao

Sản phẩm của đề
tài/ dự án
(chỉ ghi mã số)

V. THÔNG TIN KHÁC
1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước
Thời gian

TT

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
Thời gian

TT

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
Thời gian

TT

Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu

Nội dung tham gia

Ngày 15 tháng 07 năm 2017

Người khai
(Họ tên và chữ ký)

Nguyễn Anh Tuấn

7

