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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số 218/QĐ-ĐHHN ngày 14 tháng 02 năm 2020 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội) 

 

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Hà Nội 

Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy  

Ngành đào tạo: Nghiên cứu phát triển1 

Mã số:  

Hình thức đào tạo: Tập trung 

1. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra 

1.1. Mục tiêu chung 

Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Nghiên cứu phát triển (học bằng 

tiếng Anh) của Trường Đại học Hà Nội nhằm trang bị kiến thức,và kỹ năng chuyên môntrong 
lĩnh vực nghiên cứu phát triển, có trọng tâm là giải quyết các vấn đề phát triển bền vững như 

nghèo đói, bất bình đẳng, cải cách thể chế, dân số và phát triển, xây dựng mô hình phát triển 

trong điều kiện của cuộc cách mạng số trên toàn cầu. Chương trình cũng chú trọng nghiên cứu 

và giải quyết các vấn đề phát triển mà toàn thế giới, kể cả các nước phát triển đang phải đối mặt 
như biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, nhân quyền và bất bình đẳng, xung đột trong quá trình 

phát triển. Chương trình đảm bảo cho người học hội nhập với lĩnh vực nghiên cứu phát triển nói 

riêng và khoa học xã hội nói chung trên thế giới, theo định hướng phát triển bền vững. 

Bên cạnh đó, chương trình trang bị những tri thức khoa học có hệ thống và hiện đại; đảm 
bảo sức khoẻ học tập; hiểu biết về đường lối quân sự và nhiệm vụ quốc phòng-an ninh của 

Đảng và Nhà nước trong tình hình mới; có phẩm chất chính trị vững vàng, thái độ và đạo đức 

phù hợp để làm việc trong môi trường đa ngôn ngữ, đa văn hóa; có khả năng thích ứng cao với 
những thay đổi nhanh chóng của thời đại cách mạng khoa học công nghệ và toàn cầu hóa. 

Người học được trang bị các kỹ năng của thế kỷ 21 bao gồm các kỹ phản biện, tranh biện, 

hợp tác, sáng tạo và giao tiếp đa văn hóa, kỹ năng làm việc và nghiên cứu trong môi trường 

quốc tế. Đồng thời, chương trình đào tạo giúp cho sinh viên có phẩm chất đạo đức, thái độ trách 
nhiệm bản thân, với cộng đồng và đất nước phù hợp với môi trường toàn cầu hóa trong thời đại 

cách mạng khoa học và công nghệ, có năng lực nghề nghiệp cao và vận dụng các kiến thức 

khoa học vào thực tiễn.  

 

                                                
1 Nhiều trường đại học trên thế giới có thể dùng 2 khái niệm tương đương Phát triển quốc tế hoặc Phát 
triển học (International development hoặc Development Studies).   
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1.2. Mục tiêu cụ thể 

Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Nghiên cứu phát triển (học bằng 

tiếng Anh) nhằm đào tạo người học hình thành các năng lực cụ thể như sau: 

- MT1: Có kiến thức chuyên sâu về ngành nghiên cứu phát triển, cung cấp cho người 
học bức tranh tổng quát về lý thuyết phát triển, chính sách phát triển, các vấn đề 

phát triển bền vững trong và ngoài nước phù hợp với mô hình các nước đang phát 

triển như Việt Nam.  

- MT2: Vận dụng được kiến thức liên ngành (kinh tế, chính trị, nhân học, xã hội học 

v.v.) để phân tích đánh giá các vấn đề phát triển của Việt Nam và trên thế giới.  

- MT3: Xây dựng năng lực tự học, tự đào tạo và tiếp cận nghiên cứu trong lĩnh vực 

nghiên cứu phát triển (phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường, giải quyết xung đột, 
xóa đói giảm nghèo, quan hệ quốc tế, tài chính quốc tế cho phát triển của các nước 

trên thế giới …).  

- MT4: Hiểu các vấn đề phát triển và chính sách phát triển của Việt Nam, qua đó có 

thể vận dụng để phân tích các vấn đề phát triển như xóa đói giảm nghèo, phát triển 

bền vững, phát triển kinh tế, giải quyết xung đột trong quá trình phát triển. 

- MT5: Hình thành và vận dụng thành thạo kỹ năng học tập và làm việc của thế kỷ 

21: kỹ năng phản biện, tranh biện, truyền thông, hợp tác và sáng tạo và giải quyết 
các vấn đề thực tiễn, nghiên cứu thực địa, tự quản lý bản thân trong môi trường đa 

văn hóa 

- MT6: Có tinh thần yêu nước-tự hào dân tộc; có ý thức trách nhiệm chung trong môi 
trường, tôn trọng sự khác biệt về văn hóa, ý thức được các vấn đề chung của cộng 
đồng Việt Nam và thế giới như bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, tôn 

trọng quyền, tự do cá nhân, và quan tâm đến cộng đồng, những người yếu thế cơ hội 

phát triển như người nghèo, dân tộc thiểu số, trẻ em và phụ nữ. 

1.3. Chuẩn đầu ra 

1.3.1. Kiến thức 

Người học CTĐT ngành Nghiên cứu phát triển sau khi tốt nghiệp có thể: 

Kiến thức  

- KT1: Có kiến thức phát triển bền vững, các lý thuyết phát triển vào phân tích và ứng 

dụng giải quyết các vấn đề phát triển của Việt Nam như bất bình đẳng, xóa đói giảm 
nghèo, nhân quyền, xã hội dân sự, cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực, giải 

quyết xung đột, người dân tộc thiểu số, ... 

- KT2: Áp dụng được vào thực tiễn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-
nin, tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh và những nội dung cơ bản của 

đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; vận dụng kiến thức khoa học thể 

dục thể thao cơ bản để tập luyện và tự rèn luyện nhằm củng cố và tăng cường sức 

khỏe, đề phòng chấn thương; 

- KT3: Đánh giá các vấn đề an ninh, quốc phòng và có ý thức cảnh giác với những âm 
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mưu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch; 

- KT4: Có kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu đinh tính, định lượng, nghiên 

cứu xã hội trong học tập và nghiên cứu khoa học liên quan đến ngành đào tạo; 

- KT5: Sử dụng thành thạo tiếng Anh đạt bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam; 

- KT6: Có kiến thức về các công cụ xử lý thông tin thông dụng (hệ điều hành, các phần 

mềm hỗ trợ công tác văn phòng và khai thác Internet, hệ thống thông tin địa lý, v.v.; 

Kiến thức cơ sở ngành 

- KT7: Hiểu được kiến thức cơ sở đối với chuyên ngành Nghiên cứu phát triển như xã 

hội học, nhân học, chính trị học, kinh tế học, chính sách phát triển, tiếp cận các vấn đề 

phát triển; 

Kiến thức ngành 

- KT8: Vận dụng được nền tảng kiến thức cơ bản về phát triển, mô hình phát triển trong 

hoạt động chuyên môn; 

- KT9: Trình bày kiến thức cơ bản về các vấn đề phát triển trên thế giới, có kiến thức về 

quá trình toàn cầu hóa, các vấn đề môi trường với phát triển; xung đột, dân tộc thiểu 

số, tôn giáo trong nghiên cứu phát triển. 

- KT10: Sử dụng kiến thức chuyên ngành cơ bản cần thiết để tiếp cận với khối kiến thức 

chuyên ngành sâu chính sách phát triển. 

- KT11: Vận dụng và kết hợp các  cách tiếp cận khác nhau về phát triển: cụ thể nắm 

vững kiến thức về chính sách và chiến lược phát triển của Việt Nam, chính sách nhân 
quyền của Việt Nam; xã hội dân sự, chính trị quốc tế, cải cách thể chế, tôn giáo, phát 

triển cộng đồng và tài chính cho phát triển. 

Thực tập/ khóa luận tốt nghiệp 

- KT12: Vận dụng kiến thức khoa học về nghiên cứu phát triển ( bình đẳng giới, vấn đề 

phát triển cộng đồng, quản trị xung đột, quản lý dự án, nghiên cứu thực địa ...) vào thực 

tiễn. ; 

1.3.2. Kỹ năng 

CTĐT trình độ đại học hệ chính quy ngành Nghiên cứu phát triển đào tạo người học hình 

thành các kỹ năng sau: 

Kỹ năng chuyên môn 

- KN1: Phân tích cách xác định vấn đề, sự kiện, vấn đề phát triển của Việt nam và các 

quốc gia trong quá trình phát triển; 

- KN 2: Vận dụng thành thạo kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành được đào tạo 
trong những bối cảnh khác nhau; 

- KN3: Vận dụng các kỹ năng xây dựng, thực hiện và đánh giá hiệu quả các dự án 

nghiên cứu chuyên ngành phát triển; đánh giá hiệu quả hoạt động của các đề án phát 

triển kinh tế - xã hội; 
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- KN4: Kỹ năng đề xuất các giải pháp cho các vấn đề phát triển; xung đột và bất bình 

đẳng, v.v. 

- KN5: Sử dụng tri thức các chuyên ngành phát triển tìm hiểu bản chất và so sánh các 
vấn đề, sự kiện, hiện tượng của Việt Nam và quốc tế; 

Kỹ năng nghề nghiệp 

- KN6: Vận dụng cách xây dựng và quản lý các dự án phát triển kinh tế - xã hội; 

- KN7: Phân tích dữ liệu và giải thích hợp lý các vấn đề phát triển theo cách tiếp cận của 

các khoa học liên ngành như xã hội học, kinh tế học, nhân chủng học và chính trị học. 

- KN8: Vận dụng các kỹ năng giao tiếp trong phát triển giao tiếp đa văn hóa, trong khoa 

học giáo dục đa quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Mỹ, Cộng đồng Châu Âu, v.v. 

Kỹ năng bổ trợ 

- KN9: Vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh để xác định 

phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu cụ thể để nắm vững quy luật khách 
quan, xu thế thời đại và thực tiễn đất nước, từ đó hình thành tư duy duy vật biện chứng 

logic, có hệ thống khi tiếp cận và xử lý các vấn đề cụ thể, từ đó hiểu rõ quan điểm, chủ 

trương, đường lối của Đảng, thực hiện nghiêm túc để đóng góp cho đất nước và sự 

nghiệp phát triển chung. 

- KN10: Thích ứng nhanh với sự thay đổi kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế; thông 

qua khả năng tự học, tự đánh giá, người học nắm vững chiến lược, kế hoạch, mục tiêu 

và văn hóa của tổ chức để làm việc thành công; thích ứng nhanh với sự thay đổi của 

môi trường hiện đại trong và ngoài nước; thích ứng được với thực tế khó khăn, phức 
tạp. 

- KN11: Sắp xếp và quản lý tốt thời gian và xây dựng năng lực cá nhân; tự đánh giá kết 

quả công việc, hoàn thành công việc đúng hạn; đặt ra mục tiêu, tự phát triển bản thân, 
tự trau dồi và phát triển nghề nghiệp; có kỹ năng làm việc độc lập, theo nhóm; có khả 

năng quản lý những thay đổi hoặc áp dụng những tiến bộ mới trong các hoạt động 

nghề nghiệp;  

Kỹ năng chuyên môn bổ trợ 

- KN12: Sử dụng được các công cụ tin học như các phần mềm văn phòng Microsoft 

Office, các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn (EView, SPSS, QGIS...); thành 

thạo trong việc sử dụng Internet để khai thác tài liệu, thông tin. Có kỹ năng truyền 
thông trong môi trường mạng hóa sử dụng các dịch vụ Internet và mạng xã hội bằng 

tiếng Anh. 

- KN13: Nắm vững và vận dụng thành thạo kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21 như giao 

tiếp, thuyết trình, phản biện, hợp tác và sáng tạo; chủ động tham gia các nhóm trong 
các hoạt động: học tập, nghiên cứu, hoạt động đoàn thể, xã hội, chính trị; Có khả năng 

thành lập các nhóm nghiên cứu nhỏ, giảng dạy, hoạt động xã hội; Áp dụng linh hoạt kỹ 

năng làm việc nhóm và phát huy vai trò của nhóm trong các hoạt động của cộng đồng; 

- KN14: Có khả năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành đủ để học tập và nghiên cứu 
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chuyên ngành nghiên cứu phát triển bằng tiếng Anh (đạt bậc 4 theo Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).  

1.3.3. Thái độ 

- TĐ1: Chủ động tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, nghiên cứu để nâng cao 
trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ được giao; 

- TĐ2: Có trách nhiệm đối với công việc được giao; có tinh thần, khả năng tự định 

hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; 

- TĐ3: Có ý thức bồi dưỡng và nâng cao ý thức trách nhiệm của học viên trước những 

nhiệm vụ của cộng đồng, đất nước; coi trọng sự tu dưỡng bản thân, biết đồng cảm, chia 

sẻ, hỗ trợ người yếu thế; thể hiện phong cách và lối sống trung thực, trong sáng, lành 
mạnh; phát huy tinh thần tự tôn, hiểu biết văn hóa Việt Nam và tôn trọng văn hóa các 

nước khác và các dân tộc; trung thực, trách nhiệm và đáng tin cậy; có lòng tự tôn dân 

tộc; say mê trong công việc, tích cực khám phá kiến thức, khám phá thực tiễn;  

1.4. Vị trí việc làm có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp CTĐT trình độ đại học ngành Nghiên cứu phát triển, người học có thể đảm 
nhận những công việc như sau:  

- Nhóm 1-làm nhân viên, cán bộ các cơ quan phát triển... (Các tổ chức quốc tế, cơ quan 

đại diện của nước ngoài (Ngân Hàng thế giới, UNDP, IMF, các tổ chức phi chính phủ trong 

và ngoài nước...): Làm trợ lý dự án, cán bộ dự án, cán bộ truyền thông - đối ngoại, cán bộ 
phát triển, điều phối viên, ...  

- Nhóm 2- Làm nhân viên, cán bộ nghiên cứu, kế hoạch, cán bộ (trách nhiệm) xã hội; cán 
bộ quan hệ công chúng/cộng đồng; cán bộ công đoàn; nhân viên hành chính ... tại các loại 

hình doanh nghiệp khác nhau, đặc biệt là các doanh nghiệp liên doanh; các doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài; các tập đoàn đa quốc gia; công ty nhà nước, công ty tư nhân; doanh 

nghiệp xã hội;v.v.. 

- Nhóm 3- làm cán bộ nghiên cứu và giảng dạy về các vấn đề phát triển tại các trường đại 

học, các viện nghiên cứu, trung tâm đào tạo, các tổ chức giáo dục trong lĩnh vực khoa học 
xã hội và nghiên cứu phát triển; cán bộ giảng dạy tiếng Anh, tập huấn kĩ năng mềm, phát 

triển tổ chức… 

- Nhóm 4- Làm cán bộ và chuyên viên các cơ quan hành chính nhà nước, các bộ, ban, 
ngành, đoàn thể, các cơ quan an ninh, quốc phòng, các cơ quan truyền thông, báo chí: Làm 
công tác nghiên cứu chiến lược và chính sách phát triển, chuyên viên, phóng viên, biên tập 

viên, nhà báo   v.v 

 

2. Thời gian đào tạo: 04 năm 

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 144 tín chỉ 

4. Đối tượng tuyển sinh 
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Những thí sinh đã thi đỗ kì thi PTTH quốc gia (hoặc tương đương) và đủ điều kiện đầu vào 

theo điểm/tiêu chuẩn của khoa Quốc tế học, bậc cử nhân, hệ chính quy- Trường Đại học Hà 

Nội công bố hàng năm. Điều kiện đầu vào có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế và quyết 
định của trường Đại học Hà Nội. 

Đối tượng ưu tiên: Các học sinh giỏi toàn quốc đạt từ giải Khuyến khích trở lên ở bất kỳ môn 

thi nào. 

 

5. Quy trình đào tạo và Điều kiện tốt nghiệp:  

- Quy trình đào tạo: Thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy Trường Đại học 
Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định số 1766/QĐ-ĐHHN ngày 22 tháng 8 năm 2017 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội).  

- Người học được xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:  

a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang 
trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập; 

b) Tích lũy đủ số học phần và khối lượng 144 tín chỉ của CTĐT trình độ đại học ngành 

Nghiên cứu phát triển; 

c) Có thời gian học không quá tổng số thời gian đào tạo chính quy cộng với thời gian tối đa 

04 kỳ học; 

d) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học: đạt 5,0 trở lên không có học phần nào 

có điểm dưới 5,0 theo thang điểm 10.  

đ) Thỏa mãn yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc ngành Nghiên cứu phát 

triển và các điều kiện khác do Hiệu trưởng Nhà trường quy định; 

e) Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng- An ninh và hoàn thành học phần Giáo dục Thể chất; 

f) Kết quả rèn luyện toàn khóa đạt loại trung bình trở lên; 

g) Có trình độ ngôn ngữ tiếng Anh đạt bậc 4 theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc 

tương đương; 

j) Đáp ứng đủ các điều kiện khác ghi trong Thông báo hàng năm về Kế hoạch tốt nghiệp cho 
người học hệ chính quy của Hiệu trưởng Nhà trường. 

6. Cách thức đánh giá:  

Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận (theo thang điểm 10) 

của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được làm tròn đến một chữ số thập 

phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau:  

TT Thang điểm 10 Thang điểm chữ 

1 Từ 9,0 đến 10 A+ 

2 Từ 8,5 đến 8,9 A 

3 Từ 8,0 đến 8,4 B+ 
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4 Từ 7,0 đến 7,9 B 

5 Từ 6,0 đến 6,9 C+ 

6 Từ 5,5 đến 5,9 C 

7 Từ 5,0 đến 5,4 D+ 

8 Từ 4,0 đến 4,9 D 

9 Dưới 4,0 F 

Điểm chuyên cần, điểm kiểm tra học phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo 

thang điểm 10 và được làm tròn đến một chữ số thập phân. 

7. Nội dung chương trình 

7.1. Kiến thức giáo dục đại cương: 69 Tín chỉ 

7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 69 tín chỉ  

 7.2.1 Khối kiến thức cơ sở ngành: 36 tín chỉ 

-  Bắt buộc: 36 tín chỉ 

-  Tự chọn: 0 tín chỉ 

 7.2.2 Kiến thức ngành: 24 tín chỉ 

- Bắt buộc: 21 tín chỉ 

- Tự chọn: 3 tín chỉ 

 7.2.3 Kiến thức chuyên ngành: Định hướng chuyên sâu 9 tín chỉ 

- Bắt buộc: 0 tín chỉ 

- Tự chọn: 9 tín chỉ 

7.3. Dự án/nghiên cứu thực địa / Thực tập / Khóa luận tốt nghiệp: 6 tín chỉ 
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7.4. Kế hoạch giảng dạy  

TT Mã học phần Tên học phần 

Loại 

học 

phần 

Số tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 

Học phần 

tiên quyết 

Học 

kỳ 

thực 

hiện 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
Tự học 

I  Khối kiến thức giáo dục đại cương  69 390 960 1260   

1 
61PML1ML1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa 

Mác - Lê-nin 1 
BB2 2 30 0 60 Không có  

2 
61PML1ML2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa 

Mác - Lê-nin 2 
BB 3 45 0 90 61PML1ML1  

3 
61PML3RCM Đường lối cách mạng của Đảng CSVN BB 3 45 0 90 61PML1ML2  

4 
61PML3HCM Tư tưởng Hồ Chí Minh BB 2 30 0 60 61PML1ML2  

5 
61INT1COS Tin học ứng dụng BB 3 15 60 60 Không có  

6 
61VIP2BHC Lược sử văn hóa Việt Nam BB 3 45 0 90 Không có   

7 61ESP11A2 Thực hành tiếng 1A2 BB 4 15 90 75 Không có  
8 61ESP12A2 Thực hành tiếng 2A2 BB 4 15 90 75 61ESP11A2  
9 61ESP13A2 Thực hành tiếng 3A2  BB 3 15 60 60 61ESP12A2  
10 61ESP14A2 Thực hành tiếng 4A2 BB 3 15 60 60 61ESP13A2   
11 61ESP11B1 Thực hành tiếng 1B1 BB 4 15 90 75 61ESP14A2  

                                                
2 BB: Bắt buộc 
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12 
61ESP12B1 Thực hành tiếng 2B1 BB 4 15 90 75 61ESP14A2  

13 61ESP13B1 Thực hành tiếng 3B1 BB 3 15 60 60 61ESP14A2  
14 61ESP14B1 Thực hành tiếng 4B1 BB 3 15 60 60 61ESP14A2  
15 61ESP11B2 Thực hành tiếng 1B2 BB 4 15 90 75 61ESP14B1  
16 61ESP12B2 Thực hành tiếng 2B2 BB 4 15 90 75 61ESP14B1  
17 61ESP13B2 Thực hành tiếng 3B2 BB 3 15 60 60 61ESP14B1  
18 61ESP14B2 Thực hành tiếng 4B2 BB 3 15 60 60 61ESP14B1  
19 61PED1PED Giáo dục thể chất BB 3  90 45 Không có  
20 61PED1NDS Giáo dục Quốc phòng* BB 8                                                Không có  
II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  75 750 750 1875   
II.1  Khối kiến thức cơ sở ngành  36 360 360 900   
21 61INS2MIC Kinh tế vi mô BB 3 30 30 75 61ESP14B2  
22 61INS2MAC Kinh tế vĩ mô BB 3 30 30 75 61ESP14B2  
23 61INS2IDS  Giới thiệu về Nghiên cứu phát triển  BB 3 30 30 75 61ESP14B2  

24 
61INS2DTS Lý thuyết phát triển BB 3 30 30 75 61INS2IDS, 

61INS2MAC 
 

25 61INS2PAD Chính trị và Phát triển BB 3 30 30 75 61ESP14B2  
26 61INS3INR Quan hệ quốc tế  BB 3 30 30 75 61ESP14B2  
27 61INS2CSO Xã hội dân sự BB 3 30 30 75 61ESP14B2  
28 61INS2CUA Nhân học văn hóa BB 3 30 30 75 61ESP14B2  
29 61INS2GLO Toàn cầu hóa BB 3 30 30 75 61ESP14B2  
30 61INS2GSO Xã hội học đại cương BB 3 30 30 75 61ESP14B2  
31 61INS3DEE Kinh tế phát triển BB 3 30 30 75 61INS2MAC  
32 61INS3REM Phương pháp nghiên cứu  BB 3 30 30 75 61ESP14B2  
II.2  Khối kiến thức chuyên ngành chung  21 210 210 525   
33 61INS3EIR Cải cách thể chế kinh tế Việt Nam BB 3 30 30 75 61INS2MIC,  
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61INS2MAC  
34 61INS3ECM Quản lý môi trường và biến đổi khí hậu BB 3 30 30 75 61INS2IDS  
35 61INS4GED Giới và phát triển BB 3 30 30 75 61INS2IDS  
36 61INS2HCD Vốn con người và phát triển BB 3 30 30 75 61INS2IDS  

37 
61INS3FAD Tài chính  và Phát triển BB 3 30 30 75 61INS2MIC, 

61INS2MAC  
 

38 61INS3HNP Nhân quyền và chính sách quốc gia BB 3 30 30 75 61ESP14B2  

39 
61INS4PRM  Quản lý dự án  BB 3 30 30 75 61INS2GLO 

61INS2CSO 

 

II.3  
Khối kiến thức chuyên sâu (Chọn 12 tín 
chỉ) 

 12 120 120 300 
 

 

Tự chọn        
40 61INS4CMD Xung đột và phát triển TC3 3 30 30 75 61INS3INR  
41 61INS4DVM Các mô hình phát triển TC 3 30 30 75 61INS2IDS  
42 61INS3COD Phát triển cộng đồng TC 3 30 30 75 61INS2GSO  

43 
61INS4PDS Chính sách phát triển 

TC 
3 30 30 75 61INS2GSO 

61INS3DEE 
 

44 61INS4RND Tôn giáo và phát triển TC 3 30 30 75 61INS2IDS  
45 61INS3CDV Truyền thông phát triển TC 3 30 30 75 61INS2IDS  

46 
61INS4ITD Cách mạng số và phát triển 

TC 
3 30 30 75 61INS2GLO, 

61INS2IDS 
 

47 61INS4CSR Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp TC 3 30 30 75 61INS2IDS  
48 61INS3ICC Giao tiếp liên văn hóa TC 3 30 30 75 61INS2CUA  
49 61INS3PDE Dân số và Phát triển TC 3 30 30 75 61INS2IDS  
50 61INS3GIS Hệ thống thông tin địa lý TC 3 30 30 75 61INT1COS  

                                                
3 TC: tự chọn 
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51 61INS4DAN Phân tích dữ liệu TC 3 30 30 75 61INS3REM  

52 
61INS4IRE 

Quan hệ lao động TC 
3 30 30 75 61INS2MIC, 

61INS2MAC 
 

III  
Thực tập/Khóa luận tốt nghiệp 
(Chọn 1 trong 3 phương án sau) 

 
6 0 0 0  

 

53 61INSFRH Dự án/nghiên cứu thực địa TC 6 60 60 150 61INS3REM  
54 61INSPRA Thực tập  TC 6      

55  Khóa luận tốt nghiệp TC 6      

Tổng   144      



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 

 

 
 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II:  

BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC TẾ ĐIỀU KIỆN VỀ ĐỘI NGŨ 

GIẢNG VIÊN, TRANG THIẾT BỊ, THƯ VIỆN  

 

THUỘC ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO  

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN 

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnhphúc 
 

BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC TẾ ĐIỀU KIỆN VỀ ĐỘI NGŨ 

 GIẢNG VIÊN, TRANG THIẾT BỊ, THƯ VIỆN  

 

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Hà Nội 

- Địa chỉ trụ sở chính: Km 9, Nguyễn Trãi, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

- Thành phần Đoàn kiểm tra (theo Quyết định số 76/QĐ-ĐHHN ngày 10 tháng 01 năm 

2020) 

- Các nội dung kiểm tra: 

1. Đội ngũ giảng viên và kỹ thuật viên cơ hữu của cơ sở 

1.1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở phân theo các chương trình giảng dạy trong đó 

bao gồm cả chương trình đang đăng ký mở ngành: 

STT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ  

hiện tại 

Chức danh 

khoa học, 

năm 

phong; 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên ngành 

được đào tạo 

Năm, nơi 

tham gia 

giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 

1. Ngành: Nghiên cứu phát triển 

1 

Nguyễn Mạnh 

Cường, 1973, 

Trưởng khoa 

Quốc tế học 

Tiến sĩ, 

2004, Hà 

Lan 

Nghiên cứu phát 

triển 

2009, Khoa 

Quốc tế 

học, Đại 

học Hà Nội 

  

2 

Đỗ Phú Hải, 

1971, Trưởng 

Bộ môn Chính 

sách công, Giảng 

viên 

Phó giáo 

sư, Tiến 

sỹ, 2009, 

Bỉ 

Chính trị xã hội/ 

Chính sách công 

2010, Khoa 

Quốc tế 

học, Đại 

học Hà Nội 

  

3 
Lương Minh 

Phương, 1978 

Tiến sĩ, 

2015, 

CHLB 

Đức 

Kinh tế quốc tế và 

kinh tế thế giới 

Khoa học giáo dục 

và Phương pháp xã 

hội 

2017, Khoa 

Quốc tế 

học, Đại 

học Hà Nội 

  

4 
Lê Xuân Thọ, 

1980 

Tiến sĩ, 

2018, 

CHLB 

Đức 

Xã hội học, 

Kinh tế và quản lý 

dư án quốc tế 

2009, Khoa 

Quốc tế 

học, Đại 

học Hà Nội 

  

5 

Nguyễn Thị 

Thanh Huyền, 

1978, 

Tiến sĩ, 

2018, Úc 
Quốc tế học 

2004, Khoa 

Quốc tế 

học, Đại 

học Hà Nội 
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6 

Nguyễn Thị 

Thúy Hằng, 

1978 

Tiến sĩ, 

2019, Việt 

Nam 

Chính sách công 

2019, Khoa 

Quốc tế 

học, Đại 

học Hà Nội 

  

7 

Nguyễn Thị 

Minh Tiến, 

1976, Phó 

Trưởng khoa 

Thạc sĩ, 

2010, 

Pháp 

Xã hội học, Thẩm 

định kinh tế và 

quản lý dự án quốc 

tế (Kinh tế) 

2010, Khoa 

Quốc tế 

học, Đại 

học Hà Nội 

  

8 
Nguyễn Quý 

Bính, 1946 

Thạc sĩ, 

1991, Mỹ 
Luật quốc tế 

2011, Khoa 

Quốc tế 

học, Đại 

học Hà Nội 

  

9 

Nguyễn Thị 

Diệu Hương, 

1973 

Thạc sĩ, 

2007,  

Thái Lan 

Quản trị kinh 

doanh 

2010, Khoa 

Quốc tế 

học, Đại 

học Hà Nội 

  

10 
Thái Thị Lan 

Phương, 1982 

Thạc sĩ, 

2010, Úc 

Tiếng Anh học 

thuật và công bố 

kết quả nghiên cứu 

(Khoa học xã hội) 

2010, Khoa 

Quốc tế 

học, Đại 

học Hà Nội 

  

11 
Hà Hoàng Yến, 

1986 

Thạc sĩ, 

2013, Mỹ 
Cơ sở xã hội 

2010, Khoa 

Quốc tế 

học, Đại 

học Hà Nội 

  

12 
Đặng Quốc 

Long, 1984 

Thạc sĩ, 

2011, 

Cộng hòa 

Pháp 

(Thụy Sỹ) 

Quản trị và chiến 

lược 

(Quản lý và chiến 

lược doanh nghiệp) 

2013, Khoa 

Quốc tế 

học, Đại 

học Hà Nội 

  

13 
Nguyễn Hồng 

Nga, 1983 

Thạc sĩ, 

2012, Úc 

Giảng dạy tiếng 

Anh quốc tế 

(Thực tế phát triển) 

2017, Khoa 

Quốc tế 

học, Đại 

học Hà Nội 

  

14 
Lý Hải Anh, 

1987 

Thạc sĩ, 

2013, Úc 

Quản trị kinh 

doanh 

2010, Khoa 

Quốc tế 

học, Đại 

học Hà Nội 

  

15 
Nguyễn Ngọc 

Anh, 1992 

Thạc sĩ, 

2015, 

Vương 

quốc Anh 

Quan hệ quốc tế 

2017, Khoa 

Quốc tế 

học, Đại 

học Hà Nội 

  

16 
Tạ Thị Oanh, 

1994 

Thạc sĩ, 

2018, 

Vương 

quốc Anh 

An ninh quốc tế 

2019, Khoa 

Quốc tế 

học, Đại 

học Hà Nội 
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b) Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm cơ hữu 

STT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ hiện 

tại 

Chức danh khoa học, 

năm phong; Học vị, 

nước, năm tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành 

được 

đào tạo 

Năm, nơi tham 

gia giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi 

chú 

1 

Đỗ Đức Hiếu, 

1982, Phó 

Trưởng phòng, 

Kỹ thuật viên 

Kỹ sư điện tử, Việt 

Nam, 2006 

Điện tử 

và viễn 

thông 

2009, Phòng 

Thiết bị công 

nghệ, Đại học 

Hà Nội 

 

Đúng 

 

2 

Nguyễn Thị Lan 

Hương, 1981, 

Kỹ thuật viên 

Kỹ sư điện tử, Việt 

Nam, 2007 

Điện tử  2008, Phòng 

Thiết bị công 

nghệ, Đại học 

Hà Nội 

 

Đúng 

 

3 

Lại Xuân Ngọc, 

1978, Chuyên 

viên 

Cử nhân CNTT, 

Việt Nam, 2006 

CNTT 2004, Phòng 

Thiết bị công 

nghệ, Đại học 

Hà Nội 

 

Đúng 

 

4 

Nguyễn Công 

Hoàn, 1978, Kỹ 

thuật viên 

Cử nhân CNTT, 

Việt Nam, 2002 

CNTT 2004, Phòng 

Thiết bị công 

nghệ, Đại học 

Hà Nội 

 

Đúng 

 

5 

Vũ Quang Minh 

1980, Kỹ sư 

điện tử Viễn 

thông 

Kỹ sư điện tử, Việt 

Nam, 2011 

Điện tử  2016, Phòng 

Thiết bị công 

nghệ, Đại học 

Hà Nội 

 

Đúng 

 

6 

Phí Văn Đức 

1982 

Cử nhân  

kỹ thuật Điện 

Cử nhân kỹ thuật 

điện, Việt Nam, 

2003 

Điện 2008, Phòng 

Thiết bị công 

nghệ, Đại học 

Hà Nội 

 

Đúng 

 

7 

Nguyễn Mạnh 

Hà 

1974 

Kỹ sư điện tử  

viễn thông 

Kỹ sư điện tử, Việt 

Nam, 2010 

Điện tử 2005, Phòng 

Thiết bị công 

nghệ, Đại học 

Hà Nội 

 

Đúng 
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2. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

2.1. Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

 

Số 

TT 

Loại phòng 

học 

(Phòng học, 

giảng 

đường, 

phòng học 

đa phương 

tiện, phòng 

học ngoại 

ngữ, phòng 

máy tính…) 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

 

 

Ghi 

chú 
Tên thiết bị 

Số 

lượng 

Phục vụ 

học 

phần/ 

môn học 

Diện 

tích 

(m2) 

1 Phòng học 217 26339    
   

 

2 
Phòng 

Luyện âm 

Đa năng 

8 450 

Hệ thống 

thiết bị 

chuyên 

dụng giảng 

dạy Ngoại 

ngữ - Hãng 

Sanako – 

Phần Lan 

08 

Hệ 

thống  

Giảng 

dạy 

Ngoại 

ngữ 

   

 

3 

Phòng máy 

tính đa năng 

(Multimedia

-Lab) 

15 850 

Hệ thống 

thiết bị 

đồng bộ 

máy tính, 

thiết bị 

mạng, tai 

nghe…và 

phần mềm 

Multimedia. 

Hãng 

Cheiru; 

Sanako- 

Nhật Bản; 

Phần Lan 

15 

Hệ 

thống 

Phục vụ 

giảng 

dạy sinh 

viên các 

khoa 

   

4 Phòng Máy 

tính 
6 300 

Máy tính và 

thiết bị 

mạng-Máy 

tính ĐNA 

01 

Hệ 

thống 

Phục vụ 

giảng 

dạy tin 

học  

   

5 Phòng học 

trực tuyến 
03 240 

Thiết bị hội  

thảo và máy 

tính, máy 

chiếu– HP; 

Philip- 

Bosh 

 

Sinh viên 

các khoa 

học trực 

tuyến 
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2.2. Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành 

Số 

TT 

Tên phòng 

thí nghiệm, 

xưởng, trạm 

trại, cơ sở 

thực hành 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ thí nghiệm, thực hành 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

Ghi 

chú 
Tên thiết bị Số 

lượng 

Phục vụ 

môn học 

/học phần 

1 
Phòng Đào 

tạo Dịch 

cabin 

85 

Hệ thống thiết bị 

chuyên dụng dạy 

Dịch– Sanako – 

Phần Lan 

01 
Giảng dạy 

Ngoại ngữ 

  

2 
Phòng Thực 

hành Dịch  
120 

Hệ thống thiết bị 

chuyên dụng  

Dịch – Phillip – 

Bosh 

01 

Giảng dạy 

Ngoại ngữ 

và Hội 

thảo 

  

3 

Phòng Thực 

hành Công 

nghệ thông 

tin 

60 

Hệ thống thiết bị 

Máy chủ, máy 

trạm, bộ chuyển 

mạch, tường lửa, 

thiết bị mạng 

chuyên dụng– 

HP; Dell; Cisco 

01 

Sinh viên 

thực hành 

CNTT 

  

 

 
2.3. Thư viện 

- Diện tích thư viện: 2.328 m2;  Diện tích phòng đọc: 1.600 m2 

- Số chỗ ngồi: 600;   

- Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 142  

- Phần mềm quản lý thư viện: Kipos 

- Thư viện điện tử: Trường Đại học Hà Nội có Thư viện điện tử. Thư viện Trường đã 

kí kết hợp tác với 03 Thư viện Trường Đại học trong nước, kết nối tới 19 Thư viện trường đại 

học ở Việt Nam và 29 Thư viện ở nước ngoài bao gồm Thư viện Quốc gia các nước và Thư 

viện của một số Trường Đại học có cùng chuyên ngành đào tạo qua Cổng thông tin của Thư 

viện; 

- Số lượng sách, giáo trình điện tử: 45.218 đầu/ 85.162 bản sách, giáo trình; 3.069 tài 

liệu số; 03 CSDL điện tử. 

2.4. Danh mục giáo trình/ học liệu chính của ngành đăng ký đào tạo 
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2.4.1. Ngành Nghiên cứu phát triển 

STT Tên giáo trình, tài liệu Tên tác giả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học/ học 

phần 

Đúng/ 

Không đúng 

với hồ sơ 

Ghi chú 

1 
Principles of Microeconomics (6th 

Edition) 

Mankiw, N. Gregory 
South-Western Cengage 

Learning 
2012 1 

Kinh tế vi mô 

(Micro-economics) 

 

Ebook 

2 Principles of Economics  (6th edition) Mankiw, N. Gregory 
South-Western Cengage 

Learning 
2012 1 

Kinh tế vĩ mô 

(Macro-economics) 

 

Ebook 

3 
The companion to Development 

studies (3rd ed)  
Desai, V, Potter, R.B New York, Routledge 2014 1 Giới thiệu về 

nghiên cứu phát 

triển (Introduction 

to Development 

Studies 

 

Ebook 

4 Geopraphies of development (4th ed.) Potter, R.B. et al.,   New York, Routledge 2018 1 

 

Ebook 

5 
Political Science: An Introduction, 

(14th Ed) 

Roskin, M. G., Cord, 

R. L., Medeiros, J. 

A., & Jones, W. S 

Essex: Pearson 

Education Limited 
2017 1 

Chính trị và Phát 

triển (Politics and 

Development  

 

Ebook 

6 
Political Theory: An Introduction 

(3rd ed.) 
Heywood, A 

New York: Palgrave 

Macmillan 
2004 1 

 

Ebook 

7 

The globalization of world politics: 

An introduction to international 

relations 

John Baylis and 

Steve Smith  
Oxford University Press. 

United Kingdom 
2014 1 

Quan hệ quốc tế 

(International 

Relations) 

 

Ebook 

8 Economic Development M. Todaro  
New York: Addison 

Wesley 
2000 1 

Kinh tế phát triển 

(Development 

Economics) 

 

Ebook 

9 

“A Capable and Accountable State ”, 

in the report, Vietnam 2035 Toward 

Prosperity, Creativity, Equity, and 

Democracy” 

World Bank World Bank, Hanoi 2016 1 

 

Report 
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10 Cultural Anthropology (9th Edition) Haviland, W.A 
New York: Harcourt 

Brace College Publisher 
1999 1 

Nhân học văn hóa 

(Cultural 

Anthropology) 

 

Ebook 

11 Cultural anthropology (8th edition) Miller, B Pearson 2017 1 

 

Ebook 

12 
Cultural anthropology: global forces 

and local lives (3rd Edition) 
Eller, J.D 

London and New York: 

Routledge Taylor and 

Francis Group 

 

2016 1 

 

Ebook 

13 

An introduction to Global Studies 
Patricia J. Campbell. 

Aran MacKinnon. 

and Christy R. 

Stevens.  

Wiley-Blackwell 2010 1 

Toàn cầu hóa 

(Globalization) 

 

Ebook 

14 Advanced introduction to 

Globalization 
Jonathan Michie  

Adward Elgar 

Publishing, Inc 
2017 1 

 

Ebook 

15 
Sociology (6th Edition) 

Richard, T.S & 

Robert, P.L 
McGraw-Hill: New York 1998 1 

Xã hội học đại 

cương (General 

Sociology) 

 

Ebook 

16 Advances in Austrian Economics Ralph Raico JAI Press 1995 1 

Lý thuyết phát triển 

(Development 

Theories) 

 

Ebook 

17 
Handbook of Alternative Theories of 

Economic Development 

Reinert, Erik, Jayati 

Ghosh, Rainer Kattel 

Cheltenham: Edward 

Elgar 
2007 1 

 

 

18 

Theories of Development: 

Capitalism, Colonialism and 

Dependency, Cambridge 

Jorge Larrain  Polity Press 1989 1 

 

Ebook 

19 
Understanding Development Theory 

and Practice in the Third World 
Raply, John  

London: Lynn Rejnner 

Publisher 
2007 1 

 

Ebook 

20 

Research Design: Qualitative, 

Quantitative, and Mixed Methods 

Approaches 

Creswell, John W London: Sage 2014 1 
  

Ebook 

https://b-ok.cc/g/Erik%20Reinert
https://b-ok.cc/g/Jayati%20Ghosh
https://b-ok.cc/g/Jayati%20Ghosh
https://b-ok.cc/g/Rainer%20Kattel
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21 

Social Research Methods: Qualitative 

and Quantitative Approaches 6th 

Edition 

Neuman, L Boston, Allyn and Bacon 2006 1 

Phương pháp 

nghiên cứu 

(Research 

Methodology) 

 

Ebook 

22 

Social Research Methods: Qualitative 

and Quantitative Approaches 7th 

Edition,  

Neuman, L 
Edinburgh, Pearson 

Education Limited 
2014 1 

 

Ebook 

23 Civil Society Edwards, Michael Cambridge: Polity Press 2004 1 
Xã hội dân sự 

(Civil Society) 

 
Ebook 

24 
Civil Society in Vietnam: 

Accountability Problems 
Cuong Nguyen Manh Action Aid 2006 1 

 
Ebook 

25 Institutions Douglas C. North 
Journal of Economic 

Perspective 
1991 1 

Cải cách thể chế 

kinh tế Việt Nam 

(Vietnam Economic 

Institutional 

Reform) 

 
Ebook 

26 

The Logic Ofcollective Action Public 

Goods and the Theory of Groups, 

Cambridge 

Olson, Mancur 
Havard University 

Press.P.1 
1971 1 

 

Ebook 

27 Resources and environment 

management 

Bruce Mitchell Pearson Prentice Hall 2002 1 

Quản lý môi trường 

và biến đổi khí hậu 

(Environmental 

Management and 

Climate Change) 

 

Ebook 

28 

Gender relations in global 

perspective: Essential readings 

In Cook, N 
Toronto: Canadian 

scholars Press 
2007 1 Giới và phát triển 

(Gender and 

Development) 

 

Ebook 

29 Gender and Development Momsen, J 
London & New York: 

Routledge 
2010 1 

 
Ebook 

30 Human capital and Economic growth, 
Savvides, A., 

Stengos, T.,  University Press 2009 1 Vốn con người và 

phát triển  

(Human capital and 

Development ) 

 
Ebook 

31 
Wellbeing of nations, the human and 

social capital 
OECD OECD 2001 1 

 
Ebook 

32 
 Finance for Sustainable 

Development, .  UN 
New York: United 

Nations Publication 
2002 1 

Tài chính và Phát 

triển (Finance and 

Development) 

 
Ebook 

33 

Development Finance and Its 

Innovations for Sustainable Growth, 

An Introduction 

Nicholas Biekpe, 

Danny Cassimon, 

Karel Verbeke  

Switzerland: Palgrave 

MacMillan 
2017 1 

 

Ebook 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-54166-2_1
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-54166-2_1
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34 
Giáo trình giảng dạy môn Nhân 

Quyền và chính sách quốc gia. 
Nguyễn Quý Bính  2017 1 

Nhân quyền và 

chính sách quốc gia 

(Human Rights and 

National Policies) 

 

Ebook 

35 

International Human Rights and 

Humanitarian Law: Treaties, cases 

and analysis 

Martin, F.F.; 

Schnably, S.J.; 

Wilson, R.J.; Simon, 

J.S. and Tushnet, 

M.V 

Cambridge University 

Press 
2006 1 

 

Ebook 

36 International Human Rights Law 
Shutter, O.D Cambridge University 

Press 
2010 1 

 
Ebook 

37 
Project Management – A managerial 

approach (7th Edition) 

Jack R. Meredith & 

Samuel J. Mantel, Jr 
John Wiley & Sons, Inc 2009 1 Quản lý dự án 

(Project 

Management) 

 
Ebook 

38 
A guide to the Project Management 

Body of Knowledge (3rd Edition) 
Project Management 

Institute  

Project Management 

Institute 2004 1 
 

Ebook 

39 
The Sage Handbook of Conflict 

Resolution 

Bercovitch, Jacob, 

et.al 

New Delhi: Sage 

Publication. 
2009 1 

Xung đột và phát 

triển (Conflict and 

Development) 

 
Ebook 

40 
Understanding Conflict and Conflict 

Analysis 
Jeong, Ho-Won 

New Delhi: Sage 

Publications 
2008 1 

 

Ebook 

41 

Classic Theories of Economic 

Growth and Development, in 

Economic Development (12th Ed). 

Todaro, M. P. & 

Smith, S. C 

London: Pearson 

2015 1 

Các mô hình phát 

triển (Development 

Models) 

 

Ebook 

42 
A Short History of the Washington 

Consensus 
Williamson, J Oxford University Press 2008 1 

 
Ebook 

43 

From Central Planning to the Market: 

The Transformation of the Czech 

Economy 1989-2004 

Libor, Z 
Central European 

University Press 
2017 1 

 

Ebook 

44 
The Uniqueness of China’s 

Development Model: 1842-2049 
Kwok-wah Yip 

Singapore: World 

Scientific 
2012 1 

 
Ebook 

45 
The Nordic Model: Existence, 

Emergence and Sustainability 
Iqbal, R. & Todi, P 

Procedia Economics and 

Finance 
2015 1 

 
Ebook 
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46 
The Foundations of Rapid Economic 

Growth: The Case of the Four Tigers 
Gulati, U. C 

American Journal of 

Economics and 

Sociology 

1992 1 

 

Ebook 

47 
Rethinking the Southeast Asian 

Development Model. 

Nesadurai, H. E. S. & 

Higgott, R. A 

ASEAN Economic 

Bulletin 
2002 1 

 
Ebook 

48 
United Nations’s Sustainable 

Development Goals 
UNDP UNDP  1 

 
Ebook 

49 

From central planning towards a 

market economy: The role of 

ownership and competition in 

Vietnamese firms’ productivity 

Le, D. M., Pieri, F., 

& Zaninotto. E 

Journal of Comparative 

Economics 
2019 1 

 

Ebook 

50 The community development reader 
DeFilippis, J. & 

Saegert, S 
New York: Routledge 2007 1 Phát triển cộng 

đồng (Community 

Development) 

 
Ebook 

51 
An introduction to community 

development 

Phillips, R. and 

Pittman, R.H 

London and New York: 

Routledge 
2009 1 

 
Ebook 

52 Tổng quan về chính sách công. Đỗ Phú Hải 
Nhà xuất bản Chính trị - 

sự thật 
2017 1 

Chính sách phát 

triển (Development 

Policy) 

 
Bản cứng 

53 

Institutional framework of 

participatory mechanism for 

identifying the needs of people. 

Đỗ Phú Hải 
Lambert Academic 

Publishing 
2009 1 

 

Ebook 

54 

The sustainability of social policy 

processes: a cross-country qualitative 

comparative analysis (QCA) 

Đỗ Phú Hải & 

Rihoux 
COMPASS 2016 1 

 

Ebook 

55 Studying of public policy Howlette and Ramesh  

Oxford publiscation 

2003 1 

 

Ebook 

56 
Religion Toolkit A Complete Guide 

to Religious Studies 

John Morreall & 

Tamara Sonn  

West Sussex: Wiley-

Blackwell 2010 1 

Tôn giáo và phát 

triển (Religion and 

Development) 

 

Ebook 

57 
The Clash of Civilizations and the 

Remaking of World Order 

Samuel P. 

Huntington  

New York: Simon & 

Schuster 1997 1 
 

Ebook 

58 
The Protestant ethic and the "spirit" 

of capitalism and other writings. 

Max Weber; Peter R. 

Baehr; Gordon C. 

Wells 

 Penguin. 2002 1 

 

Ebook 

https://books.google.com/books?id=4MmligHndssC
https://books.google.com/books?id=4MmligHndssC
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59 

Development Communication 

Sourcebook: Broadening the 

Boundaries of Communication 

Mefalopulos, P 
Washington, D.C: The 

World Bank 
2008 1 

Truyền thông trong 

phát triển 

(Development 

Communication) 

 

Ebook 

60 
Communication for development and 

social change 
Servaes, J 

Los Angeles, CA: 

SAGE. 
2009 1 

 
Ebook 

61 

Reclaiming Information and 

Communication Technologies for 

Development. 

Unwin, T Oxford University Press. 2017 1 

 

Ebook 

62 
Industry 4.0 – Paradoxes and 

conflicts 
Jean-Claud Andres  Wiley 2019 1 Cách mạng số và 

phát triển (Digital 

revolution and 

Development) 

 
Ebook 

63 
Industry 4.0: The Industrial Internet 

of things 
Alasdair G Apress 2016 1 

 
Ebook 

64 

Strategic Corporate Social 

Responsibility: Sustainable Value 

Creation (5th edition) 

David Chandler  SAGE Publications 2019 1 

Trách nhiệm xã hội 

doanh nghiệp 

(Corporate Social 

Responsibility) 

 

Ebook 

65 
Understanding intercultural 

communication 

Ting-Toomey, S. & 

Chung, L. C 
Oxford University Press 2012 1 

Giao tiếp liên văn 

hóa (Intercultural 

Communication) 

 
Ebook 

66 
Intercultural Communication: a 

contextual approach (7th Edition) 
Neuliep, J.W 

Los Angeles, London, 

New Delhi, Singapore, 

Washington DC and 

Melbourne: SAGE 

2018 1 

 

Ebook 

67 
Intercultural communication: A 

reader (14th edition) 

Samovar, L., Porter, 

R., McDaniel, E., & 

Roy, C 

Boston, MA: Wadsworth 

Cengage Learning.  
2015 1 

 

Ebook 

68 Population and Development Melake Demena  Haramaya University 2005 1 Dân số và phát triển 

(Population and 

Development) 

 
Ebook 

69 Dân số và phát triển 
Tống Văn Đường, 

Nguyễn Nam Phương  

NXB Đại học Kinh tế 

quốc dân, Hà Nội; 
2007 1 

 
Ebook 

70 
Field Research: A Sourcebook and 

Field Manual 

Burgess, R.G. 

(editor)  

London and New York: 

Routledge 

Taylor&Francis Group 

1989 1 

Nghiên cứu thực 

địa (Field Research) 

 

Ebook 

71 
In the Field: An Introduction to Field 

Research 
Burgess, R.G 

London and New York: 

Routledge 

Taylor&Francis Group 

1984 1 

 

Ebook 
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72 

An introduction to Qualitative 

Research: Learning in the field (4th 

edition)  

Rossman, G.B. and 

Rallis, S.F 

Los Angeles, London, 

New York, Singapore, 

Washington DC and 

Melbourne: SAGE 

2017 1 

 

Ebook 

73 A Gentle Introduction about GIS  
T. Sutton, O. Dassau, 

M. Sutton 

Department of Land 

Affairs, Eastern Cape. 
2009 1 Hệ thống thông tin 

địa lý (Geographic 

Information 

Systems) 

 
Ebook 

74 
Text Materials and Video Clips for 

GIS learners (QGIS) 

A. Gonzalez , E. 

O’Mahony  
 2017 1 

 
Ebook 

75 
Research design and statistical 

analysis (3rd Edition) 

Myers, J.L., & Well, 

A.D., & Lorch, 

R.F.,Jr 

Mahwah, NJ: Erlbaum. 2010 1 
Phân tích dữ liệu 

(Data Analysis) 

 

Ebook 

76 Industrial Relations, Sri.Praveen M V. University of Calicut. 2011 1 
Quan hệ lao động  

(Industrial 

Relations) 

 
Ebook 

77 Giáo trình Quan hệ lao động, 
Vũ Hoàng Ngân & 

Vũ Thị Uyên 

NXB Đại học Kinh tế 

Quốc dân; 
2016 1 

 

Ebook 

78 

The Human Services Internship – 

Getting the most from your 

experience (4th Ed.), 

Kiser, P.M 
Boston: Cengage 

Learning; 
2016 1 

Thực tập 

(Practicum) 

 

Ebook 

79 
The Counseling Practicum and 

Internship Manual (2nd ed.), 
Hodges, S. 

New York: Springer 

Publishing company; 
2016 1 

 

Ebook 

80 

Practicum and Internship: Textbook 

and Resource Guide for Counseling 

and Psychotherapy (5th ed.), 

Scott, J.; Boylan, J.C. 

and Jungers, C.M. 

New York and London: 

Routledge. 
2015 1 

 

Ebook 

 
2.5. Danh mục tài liệu tham khảo của ngành đăng ký đào tạo: 

2.5.1. Ngành Nghiên cứu phát triển 

Số 

TT 
Tên sách chuyên khảo/tạp chí 

Tên tác giả 

Đơn vị xuất bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm xuất bản 
Số bản 

Sử dụng cho môn 

học/học phần 

Đúng/ 

Không đúng 

với hồ sơ 

Ghi chú 

1 
The Economics Book: Big ideas 

simply explained 
DK 

London, Dorling, 

Kinderslay, Ltd., 2012 
1 Kinh tế vi mô  Ebook 
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2 Microeconomics (10th edition). David C. Colander 
New York: McGraw-Hill 

Education, 2016 
1  Ebook 

3 
Study guide: Principles of Economics 

(6th edition) 
David R. Hakes South-Western, 2009 1 

Kinh tế vĩ mô 

 Ebook 

4 
Economics Principles, Problems and 

Policies, 3rd ed 
McConnell 

R.C & Brue, L.S, 

McGraw - Hill Custom 

Publishing, 2006 

1  Ebook 

5 
International Relations: One World, 

Many Theories, Foreign Policy 
Walt, S. M., Spring, 1998 1 

Chính trị và Phát 

triển (Politics and 

Development) 

 Ebook 

6 The Politics Aristotle 
Oxford: Oxford 

University Press, 2009 
1  Ebook 

7 
A. Leftwich (ed.), What is Politics? 

The Activity and its Study 
Adrian. L. 

Cambridge: Polity Press, 

2004 
1  Ebook 

8 
The Structure of Power in American 

Society 
Mills, C. W 

The British Journal of 

Sociology, 1958 
1  Ebook 

9 
Who Governs? Democracy and 

Power in an American City (2nd ed). 
Dahl. R. 

London: Yale University 

Press, 2005 
1  Ebook 

10 The Two Faces of Power 
Bachrach, P. & 

Baratz. M. S 

American Political 

Science Review, 1962 
1  Ebook 

11 Power: A Radical View (2nd ed). Lukes, S. 
London: Red Globe 

Press, 2005 
1  Ebook 

12 The Fourth Face of Power Digeser, P. 
The Journal of Politics, 

1992 
1  Ebook 
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13 The Second Treatise of Government Locke, J. 
New York: Dover 

Publications Inc, 2002 
1  Ebook 

14 
The Omnivore's Dilemma: A Natural 

History of Four Meals. 
Pollan, M 

London: Bloomsbury 

Publishing Plc, 2006 
1  Ebook 

15 
International Relations. The Basics 

Peter Sutch & Juanita 

Elias  

Routledge, New York, 

U.S, 2007 
1 

Quan hệ quốc tế 

(International 

Relations) 

 Ebook 

16 

Understanding Global Conflicts and 

Cooperation – An introduction to 

theory and history (Ninth Edition) 

Josheph Nye Pearson,  U.S 2017 1  Ebook 

17 
The Socialist Calculation Debate 

Revisited: the Case Study of Vietnam 
Nguyễn Mạnh Cường 2004 1 

Kinh tế phát triển 

(Development 

Economics) 

 Ebook 

18 

“Did Washington Consensus fail”, a 

speech for Institute for International 

Economics 

John, Williamson 2002 1  website 

19 

Vietnam’s Socio- Economic 

Development Strategy for the period 

of 2011-2020 Vietnam’s transition to 

a market economy: Assessment and 

recommendations: Key lessons from 

East Germany, Russia and China, 

2004 

MPI MPI, 2010 1  Ebook 

20 

Essentials of Cultural Anthropology: 

A Toolkit for a Global Age (2nd 

Edition). 

Kenneth, J.G. 

New York and London: 

W.W Norton and 

Company, 2018 

1 

Nhân học văn hóa 

(Cultural 

Anthropology) 
 Ebook 

21 

The globalization of world politics: 

an introduction to international 

relations. 

Baylis and Steve 

Smith 

Oxford Univ. Press; 

2001 
1 

Toàn cầu hóa 

(Globalization) 
 Ebook 
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22 
Globalization and Inequality 

Elhanan Helpman 
Havard University Press; 

2018 
1  Ebook 

23 Globalization and Sovereignty John Agnew 
Rowman and Littefield 

Publishers, Inc; 2009 
1  Ebook 

24 
Introduction to Sociology (10th ed), 

Henry T. Wadsworth: CA, 2011 1 
Xã hội học đại cương 

(Sociology) 
 Ebook 

25 
The Nordic Model: Embracing 

globalization and sharing risks 

Torben M. Andersen, 

Bengt Holmström, 

Seppo Honkapohja, 

Sixten Korkman, 

Hans Tson 

Söderström, Juhana 

Vartiainen 

The Research Institute of 

the Finnish Economy 

(ETLA), Helsinki: 

Taloustieto, 2007 

1 

Lý thuyết phát triển 

(Development 

Theories) 

 Ebook 

26 
State Capitalism, Institutional 

Adaptation, and the Chinese Miracle 

Barry Naughton 

Kellee S 

London: Cambridge 

University Press, 2000 
1  Ebook 

27 
Competitiveness report 2015-2016”, 

Geneva. 

World Economic 

Forum 

World Economic Forum, 

2017 
1  Report 

28 

Vietnam 2035 Toward Prosperity, 

Creativity, Equity, and Democracy, 

Hanoi 

World Bank,  World Bank, 2016 1  Report 

29 
“Economic Freedom Index 2018”, 

Heritage Foundation 
Heritage Foundation, 

2018 
1  Online 

30 Handbook of Qualitative Research 
Denzin, N. & 

Lincoln, Y 

SAGE Publications, 

2017 
1 

Phương pháp nghiên 

cứu (Research 

Methodology) 

 Ebook 

31 

Civil Society in Vietnam: A 

Comparative Study of Civil Society 

Organizations in Hanoi and Ho Chi 

Minh City 

The Asia Foundation 
The Asia Foundation, 

2012 
1 

Xã hội dân sự (Civil 

Society) 

 Ebook 

32 

Forms of Engagement between State 

Agencies & Civil Society 

Organizations in Vietnam 

Ben, Kerkvliet; A, 

Nguyen Quang and 

Sinh, Bach Tan 

Study Report, 2008 1  Report 

http://www.cambridge.org/catalogue/searchResult.asp?ipcode=221221&sort=Y
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33 
Vietnam’s political economy: a 

discussion on the 1986-2016 period 
Quan Hoang Vuong 2017 1  online 

34 

“A Capable and Accountable State”, 

in the report, Vietnam 2035 Toward 

Prosperity, Creativity, Equity, and 

Democracy, Hanoi 

World Bank World Bank, 2016 1  Ebook 

35 

Collective action for social change: 

An introduction to Community 

Organizing 

Schutz, A.  Sandy, 

M.G 

New York: Palgrave 

Macmillan, 2011 
1  Ebook 

36 

The Vietnam Provincial Governance 

and Public Administration 

Performance Index 

UNDP, Vietnam 
CECODES-CRT, VFF, 

(2015) 
1  Ebook 

37 
Leadership accountability in a 

globalizing world 
Williams, R 

London: Palgrave 

Macmillan, 2006 
1  Ebook 

38 
Mapping Political Context: A Toolkit 

for Civil Society Organizations 
Nash, R., et al.  2006   Ebook 

39 

Vietnam’s Socio- Economic 

Development Strategy for the period 

of 2011-2020 Vietnam’s transition to 

a market economy: Assessment and 

recommendations: Key lessons from 

East Germany, Russia and China, 

2004 

MPI MPI, 2010 1 

Cải cách thể chế kinh 

tế Việt Nam 

(Vietnam Economic 

Institutional Reform) 

 Ebook 

40 
State-owned enterprises and 

Equitization in Vietnam, 
Fredrik Sjöholm 2006 1  

Working 

Paper 

41 
The Global Competitiveness Report 

2014-2015 
Klaus Schwab et al 

World Economic Forum, 

2014 
1  Ebook 

http://en.booksee.org/g/Aaron%20Schutz
http://en.booksee.org/g/%20Marie%20G.%20Sandy
http://en.booksee.org/g/%20Marie%20G.%20Sandy
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42 
The Socialist Calculation Debate 

Revisited: the Case Study of Vietnam 
Cuong Nguyen Manh 2014 1  Ebook 

43 “Did Washington Consensus fail” John, Williamson 
Institute for International 

Economics, 2002 
1  Ebook 

44 “Economic Freedom Index 2018” Heritage Foundation 2018 1  Ebook 

45 
Environmental Management for 

Sustainable Development. 
C.J. Barrow 

The Taylor & Francis e-

Library., 2006 
1 

Quản lý môi trường 

và biến đổi khí hậu 

(Environmental 

Management and 

Climate Change) 

 Ebook 

46 

Economics of Adaptation to Climate 

Change.The International Bank for 

Reconstruction. and Development 

World Bank World Bank, 2010 1  Ebook 

47 

‘Social Dimensions of Adaptation to 

Climate Change in Vietnam’. The 

International Bank for Reconstruction 

and Development. 

World Bank World Bank, 2010 1  Ebook 

48 
Good Practices Framework – Gender 

Analysis 

Care International 

Gender Network 

Care International 

Gender Network, 2012 
1 

Giới và phát triển 

(Gender and 

Development) 

 Ebook 

49 

Gender mainstreaming or just more 

male streaming? In Gender & 

Development, 

Clisby, S. DOI, 2005 1  Ebook 

50 
Integrating human rights into 

development 
OECD OECD, 2006 1 

Vốn con người và 

phát triển (Human 

capital and 

Development) 

 Ebook 

51 
The trouble with human capital 

theory 
Blair, F., 

Real-World Economics 

Review, 2018 
1   

52 

Human capital and its Measurement, 
The 3rd OECD World Forum on 

“Statistics, Knowledge and Policy” 

Kwon, D.-B. 2009 1  Ebook 

53 Human capital, 3rd edition Becker, G. 1993 1  Ebook 
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54 Measuring Human Capital in Japan Miyazawa Kensuke REITI, 2011 1  Ebook 

55 The basic theory of human capital Acemoglu, D  1  Ebook 

56 
Human Resources Management & 

Ergonomics 
Alţbeta kucharčíková 2011 1  Ebook 

57 

The Global Human Capital Report 

2017- Preparing people for the future 

of work 

World Economic 

Forum 

World Economic Forum, 

2017 
1  Ebook 

58 

Vietnam -Human Capital as a Key 

Driver for Economic Growth - An 

Investigation of Vietnam's Economy 

and Binding Constraints Final 

Country Report 

Thien-An Vo  2016 1  online 

59 
Human Development Report, 

Vietnam 
UNDP 2015 1  report 

60 
From Third World to First: The 

Singapore Story, 1965–2000 
Lee, K.Y 

HarperCollins 

Publishers, 2000 
1  Ebook 

61 
Meritocracy for Public Service 

Excellence 
UNDP 2015 1  Ebook 

62 

Learning while working, success 

stories on workplace learning in 

Europe 

CEDEPOP-EU  1  Ebook 

63 

Vietnam’s Socio- Economic 

Development Strategy for the period 

of 2011-2020 Vietnam’s transition to 

a market economy: Assessment and 

recommendations: Key lessons from 

East Germany, Russia and China, 

2004 

MPI MPI, 2010 1 

 

 

 

 

 Ebook 
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64 
Development Finance in China: 

Theory and Implementation 

China Development 

Bank and Renmin 

University  

Hongkong: Publisher: 

Enrich Professional 

Publishing, 2011 

1 

 

Tài chính và phát 

triển (Finance and 

Development) 

 Ebook 

65 
“Nợ công và định hướng cơ bản xử lý 

nợ công hiện này ở Việt Nam”, 
Phạm Thị Khánh 

Hà Nội: Tạp chí Khoa 

học Chính trị, số 3/2013 
1  Ebook 

66 

Women’s Human Rights and 

Migration: Sex-Selective Abortion 

Laws in the United States and India Kalantry, S 

University of 

Pennsylvania Press, 2017 
1 Nhân quyền và chính 

sách quốc gia 

(Human Rights and 

National Policies) 

 Ebook 

67 
Multicultural citizenship: a liberal 

theory of minority rights Kymlicka, W 

Oxford: Clarendon Press, 

1995 
1  Ebook 

68 Effective Project Management. 
James P. Clements & 

Jack Gido 

Interactive Composition 

Corporation; 2006 
1 

Quản lý Dự án 

(Project 

Management) 

 Ebook 

69 
Evaluating development projects: 

Manual for the use of field workers. 
Samuel P. Hayes UNESCO, 1996 1  Ebook 

70 

Power Politics in Asia’s Contested 

Waters: Territorial Disputes in the 

South China Sea 

Enrico Fels & Minh 

Vu Truong  

Springer International 

Publishing Switzerland, 

2016 

1 

Xung đột và phát 

triển (Conflict and 

Development) 

 Ebook 

71 Political Theory: An Introduction, Heywood, A., 
New York: Palgrave 

MacMillan, 2004 
1 

Các mô hình phát 

triển (Development 

Models) 

 Ebook 

72 
Is there a Post-Washington 

Consensus Consensus 
Stiglitz, J. E 

Oxford University Press, 

2008 
1  Ebook 

73 
The Nordic Model: Embracing 

Globalisation and Sharing Risks 

Andersen, T. M., 

Holstrom, B, 

Honkapohja, S., 

Korlman, S., 

Soderstrom, H. T., & 

Vartiainen, J. 

Helsinki: Taloustieto Oy, 

2007 
1  Ebook 
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74 
“What is the Singapore Model of 

Development?”. 
Huff, W. G. 

Cambridge Journal of 

Economics, 1995 
1  Ebook 

75 
Singapore’s Success: The Myth of 

the Free Market Economy. 
Lim, L. Y. C Asian Survey, 1983 1  Ebook 

76 

Community organizing + community 

development community 

transformation 

Capraro, J. 
Journal of Urban Affairs, 

2004 
1 

Phát triển cộng đồng 

(Community 

Development) 

 Ebook 

77 

Practice of Sustainable Community 

Development: A Participatory 

Framework for Change. 

Flint, R.W. 
New York, Heidelberg, 

London: Springer, 2013 
1  Ebook 

78 

Community Organizing: Building 

social capital as a development 

strategy. 

Gittell, R., Vidal, A 
California and London: 

SAGE, 1998 
1  Ebook 

79 

Collective action for social change: 

An introduction to Community 

Organizing 

Schutz, A.  Sandy, 

M.G. 

New York: Palgrave 

Macmillan, 2011 
1  Ebook 

80 
“Conceptualizing and Measuring 

Poverty,” in David Grusky and Ravi 

Kanbur, eds., Poverty and Inequality 

Sen, A. 
Stanford: Stanford 

University Press, 2006 
1  Ebook 

81 
Methods for community 

participation, 
Somesh Kumar 

London: ITDG 

publishing, 2002 
1  Ebook 

82 
Buddhist Economics: An Enlightened 

Approach to the Dismal Science 
Brown, C. 

California: Bloomsbury 

Press, 2017 
1 

Tôn giáo và phát 

triển. (Religion and 

Development) 

 Ebook 

83 

“Cải cách giáo dục Việt Nam: Định 

hình Triết lý giáo dục cho Việt Nam 

trong tiến trình hội nhập”,  

Nguyen Manh Cuong 2019 1  Ebook 

http://en.booksee.org/g/Aaron%20Schutz
http://en.booksee.org/g/%20Marie%20G.%20Sandy
http://en.booksee.org/g/%20Marie%20G.%20Sandy
https://www.bloomsbury.com/us/buddhist-economics-9781632863669/
https://www.bloomsbury.com/us/buddhist-economics-9781632863669/
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84 “World Happiness Index”, 

United Nations 

Sustatainable 

Development 

Solutions Network 

United Nations 

Sustatainable 

Development Solutions 

Network, 2019 

1  online 

85 

 “Religious Diversity and the Right to 

Freedom of Religion in Vietnam 

Today” 
Hoang Van Nghia 

Academic Journal of 

Interdisciplinary Studies, 

2015 

1  Ebook 

86 
Development communication: 

reframing the role of the media 
McPhail, T.L 

Chichester: Wiley-

Blackwell, 2009 
1 

Truyền thông phát 

triển (Development 

Communication) 

 Ebook 

87 
The handbook of development for 

communication and social change 

Wilkins, K., Tufte, T. 

and Obregon, R  

Chichester, U.K.: Wiley-

Blackwell, 2014 
1  Ebook 

88 

Information and Communication 

Technology for Sustainable 

Development 

Marolla, C 

London, New York: 

CRC Press 

(Taylor&Francis Group, 

2019 

1  Ebook 

89 
Telecommunication 4.0: Reinvent 

communication network (9th edition) 
Zhengmao Li  Springer, 2016 1 

Cách mạng số và phát 

triển (Digital 

revolution and 

Development) 

 Ebook 

90 
Key lessons from national Industry 

4.0 policy innitiatives in Europe 
EU Commission  1  Ebook 

91 
Social Innovation policy for Industry 

4.0 
Hans, Philipp, Patrick  

Friedrich Ebert Stiftung, 

2017 
1  Ebook 

92 
BRICS Skill development for 

Industry 4.0 

BRICS Business 

council (India 

section)  

 1  Ebook 

93 

An introduction to intercultural 

communication: Identities in a global 

community (9th Edition) 

Jandt, F.E 

LosAngeles, London, 

New Dehlhi, Singapore, 

WDC, Melbourne: 

SAGE, 2018 

1 

Giao tiếp liên văn hóa 

(Intercultural 

Communication) 

 Ebook 
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94 Intercultural business communication Gibson, R 
Oxford: Oxford 

University Press, 2002 
1  Ebook 

95 

The Routledge Handbook of 

Language and Intercultural 

Communication 

Jackson, J. (Editor)  

London & New York: 

Routledge Taylor and 

Francis Group, 2012 

1  Ebook 

96 

Introducing intercultural 

communication: Global cultures and 

context 

Liu, S., VolCic, Z. 

and Gallois, C 

Los Angeles,  London, 

New Delhi, Singapore 

and Washington DC: 

SAGE, 2015 

1  Ebook 

97 Giáo trình Xã hội học dân số Đặng Nguyên Anh  
NXB. Đại học quốc gia 

Hà Nội, Hà Nội, 2009 
1 

Dân số và phát triển 

(Population and 

Development) 

 Ebook 

98 

Population, development, and climate 

change: links and effects on human 

health, 

Judith Stephenson, 

Susan F Crane, Caren 

Levy, Mark Maslin 

the Lancet, 2013 1  Ebook 

99 The Field Research Survival Guide. Stiffman, A.R. 

New York and Oxford: 

Oxford University Press, 

2009 

1 

Nghiên cứu thực địa 

(Field Research) 

 Ebook 

100 

Social Research Methods: Qualitative 

and Quantitative Approaches 7th 

Edition 

Neuman, L 
Edinburgh, Pearson 

Education Limited, 2014 
1  Ebook 

101 

A Handbook for Social Science Field 

Research: Essays & Bibliographic 

Source on Research Design and 

Methods. 

Perecman, E. and 

Curran, S.R 

Thousand Oaks, London 

and New Delhi: SAGE 

publications, 2006 

1  Ebook 

102 
Danger in the Field: Ethics and Risk 

in Social Research 

Lee-Treweek, G. and 

Linkogle, S 

New York: Routledge, 

2000 
1  Ebook 
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103 

An introduction to Geographical 

Information System, London, 4th 

edition 

Heywood, I., S. 

Cornelious and S. 

Carver  

Prentice Hall, 2011 1 

Hệ thống thông tin 

địa lý (Geographic 

Information Systems) 

 Ebook 

104 
Statistics in Plain English, 3rd 

Edition 
Urdan, T 

New York: Routledge 

Psychology Press, 2010 
1 

Phân tích dữ liệu 

(Data Analysis) 

 Ebook 

105 

Using SPSS for Windows and 

Macintosh: Analyzing and 

Understanding Data (6th Edition) 

Samuel B. Green & 

Neil J. Salkind 

New York: Pearson, 

2010 
1  Ebook 

106 
Industrial Relations in the new 

Europe, 

Peter Leisink & Bram 

Steijn 

Edward Elgar Publishing 

Limited; 2007 
1 

Quan hệ lao động 

(Industrial Relations) 

 Ebook 

107 
Industrial Relations in Emerging 

Economies 

Susan Hayter & 

Chang-Hee-Lee 

Edward Elgar Publishing 

Limited; 2018 
1  Ebook 

108 
Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

Nhà xuất bản Lao 

động. 

Nhà xuất bản Lao động, 

2014 
1  Ebook 

109 
Criminal Justice Internships: Theory 

into Practice (8th ed.), 
McBride, R.B.  

New York: Routledge; 

2015 
1 

Thực tập (Practicum) 

 Ebook 

110 
The successful Internship: Personal, 

Professional, and Civic Development, 

Sweitzer, H.F. and 

King, M.A. 

Belmont: Brooks/Cole, 

Cengage Learning, 2009 
1  Ebook 

 



1 

2.6. Danh sách các cơ sở thực hành thực tập ngoài cơ sở đào tạo: 

Khoa đã có những mối quan hệ thân thiết với nhiều cơ quan/tổ chức để giúp sinh viên 

có cơ hội thực tập hàng năm. Trong thời gian tới, Khoa sẽ xúc tiến ký thêm thỏa thuận với các 

cơ quan tổ chức phù hợp khác.  

Hồ sơ kèm Biên bản kiểm tra điều kiện thực tế của cơ sở.  

 Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Trào 

 









BO GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU N G H ~ A  VIET NAM 
T R ~ ~ N G  D@ HOC HA NOI DQc liip - Tv do - H+nh phuc 

Hh Noi, nghy 07 th6ng 02 na'm 2020 

B I ~ N  BAN 
Hop Hiji dbng thhm djnh D& hn m& nganh dao tqo NghiZn ciru phat triin, 

trinh di) dgi hpc, he chinh quy 

1. T$n nhiem vp: D6 an mmir nganh dao tao Nghidn ciru phat trikn, trinh d$ dai hoc, 

he chinh quy 

2. Nhom thvc hien: TS ~ ~ u ~ 8 n  Manh C u h g  (chu nhitm) va cac giang viCn 

Khoa Q U ~ C  t6 hoc 

3. Q U ~ B ~  dinh thanh l$p Hiji dbng: s6 144lQD-DHHN, ngay 3 1/01/2020 
4. Ngay hop Hiji dbng: Thu S h ,  ngay 07 thang 02 niim 2020 

5. Dja diim: Phbng hop A, Nha A, Trubng Dai hoc Ha N$i 

6. Thanh vi$n H4i d h g :  
Tang s6: 09 Co mat: 09 v i n g  mat: 0 

Thu kS; h h h  chinh: Dang Hohng Giang, Vuong Nam QUB 

Khach mbi: ThS Dinh Thi Hhi 
7. Dan vj c h i  tri d& tai: T r u h g  Dgi hpc Ha Ni)i 
8. Ngvbi trinh bay: TS ~ g u ~ 6 n  Mqnh Cuirng 
9. ~ 6 t  quH thhm djnh: 

T6ng sf, phi&: 09. 

~6 phi6u Thdng qua: 09. 

~6 Kh6ng th6ng qua: 0. 
10. D& nghi c l a  Hi)i dbng: 

Chinh sua c b h  di8n dat v6 su cdn thibt mmir nganh dao tao, lam n8i bat tinh khu 

biet c6a nganh dao tao Nghidn c h  phhM trikn tai Trulmg Dai hoc Ha Noi; 

Chinh sua idi di8n dat, luu S; chon tir ngii chuin xac h m  khi m6 tB muc ti& dao 

tao va chuin ddu ra c6a chuang trinh the0 thang tri nhan Bloom; 

Chinh sua tdn mot s6 hoc phdn cho phu hpp, vi du: "Tin hoc ca  s6" thanh "Tin 
hoc ung dung"; 

Ra soat, b6 sung gihng vidn phy trach hoc phhn, dam bAo mdi hoc phdn (hoc 

phdn Kinh t6 vi mb; Kinh t6 phat trikn) co t8i thiku 02 giHng vidn phu trach; 

Chinh sua chch di8n dat mB t l  c h u b  d h  ra cho mot s6 hoc p h h ,  vi du: hoc 
ph$in T o h  ciu h6a, Quan he Q U ~ C  d l ;  

Xem xet cPn d6i s6 l u p g  hoc lieu tumg quan giira cac hoc phhn, tranh tinh 
t r p g  c6 hoc phin co qua nhi6u hoc lieu, co hoc phhn chi co mot hoc lieu; 

Ra soat, b6 sung mot s6 hoc lieu b b  bu$c theo huirng cap nhat hon; 



~ h 6 n g  nhht cach trinh bay hoc lieu the0 dinh dang APA ($1 phim lhn 6); 
Ra soat, chinh sua 1Bi trinh bay va 16i chinh tA; 

Nh6m thuc hien chinh sua, h o b  thien Dk an the0 9 ki6n cfia H@ ddng d6 hoan 

thien sAn phkm. 

11. K Q ~  lu$n cua Hli  ding: 

Hoi ddng nhht tri th6ng qua D B  an m(t nganh dao tao Nghi&n ciru phat triin, 

trinh ctij dai hoc, he chinh quy. 

Chuwg trinh dao tao nganh Nghien cclru phat triikn, trinh d$ dai hoc, he chinh quy 

dat yeu c b  va dk nghi chp co thhm quyen ban h h h .  

CHU T F H  HQI DONG XAC NHgN CUA C(T QUAN C& T R ~  

TS ~ g u y & n  Ngqc Lfin PGS.TS ~ ~ u ~ & n  V5n Trho Trao 
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NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN 

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, 02/2020 



 

MỤC LỤC 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 

            Số: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày       tháng  02  năm 2020 

 

ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

Tên ngành: Nghiên cứu phát triển; Mã số: ........ 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

Kính gửi:    

 

I. SỰ CẦN THIẾT MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO  

1. Giới thiệu khái quát về cơ sở đào tạo 

1.1. Trường Đại học Hà Nội 

1.1.1. Giới thiệu chung 

Trường Đại học Hà Nội là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

được thành lập từ năm 1959 với tên gọi ban đầu là Trường Ngoại ngữ sau đó là Trường Đại 

học Ngoại ngữ (Quyết định thành lập số 126/CP của Hội đồng Chính phủ ký ngày 14/8/1967). 

Năm 2006 Trường Đại học Ngoại ngữ chính thức được đổi tên thành Trường Đại học Hà Nội 

(Quyết định số 190/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 17/8/2006).  

Năm học 2018-2019, Nhà trường đào tạo 24 ngành ở bậc đại học hệ chính quy và bằng 

đại học thứ 2, không chính quy (hệ VLVH và Đào tạo từ xa), trong đó có 11 ngành ngôn ngữ, 

3 ngành ngôn ngữ chất lượng cao (ngôn ngữ Hàn Quốc, ngôn ngữ Trung Quốc và ngôn ngữ 

Italia), 09 ngành giảng dạy các chuyên ngành bằng tiếng nước ngoài, 01 ngành tiếng Việt và 

Văn hóa Việt Nam (cho người nước ngoài). Đào tạo ở bậc sau đại học gồm có 08 ngành ở bậc 

thạc sĩ (ngôn ngữ Anh, Nga, Pháp, Nhật, Trung Quốc, Quản trị Kinh doanh và 02 ngành mới 

là ngành Ngôn ngữ Việt Nam và ngành Chính sách công) và 03 ngành ở bậc tiến sĩ (ngôn ngữ 

Anh, Pháp, Nga).  

Ngoài ra, Trường Đại học Hà Nội còn nghiên cứu về giảng dạy ngoại ngữ và bồi dưỡng 

ngoại ngữ theo nhu cầu xã hội và thực hiện các chương trình quốc gia, dự án đào tạo, nghiên 

cứu phát triển của quốc gia và quốc tế.  

Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo ngoại ngữ cho lưu học 

sinh, nghiên cứu sinh, thực tập sinh đi học nước ngoài; bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại 

ngữ cho cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý của các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa 

phương trong cả nước. 

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Hà Nội đã khẳng định được vị 

thế và uy tín là một cơ sở đào tạo và nghiên cứu ngoại ngữ hàng đầu; và các chuyên ngành 
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giảng dạy bằng tiếng Anh cập nhật ở Việt Nam. Hàng năm, trường cung cấp nguồn nhân lực 

trình độ đại học và sau đại học chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong 

và ngoài nước. 

1.1.2. Các ngành, trình độ và hình thức đào tạo  

Trải qua hơn nửa thế kỉ hoạt động, Trường Đại học Hà Nội (ĐHHN) đã từng bước 

khẳng định vị thế là trường đại học công lập uy tín trong đào tạo ngoại ngữ ở cả ba cấp độ Cử 

nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Với 11 ngành ngoại ngữ, 09 chuyên ngành dạy-học bằng ngoại ngữ, 06 

trung tâm đào tạo và hợp tác quốc tế, trường tự hào là cơ sở giáo dục hàng đầu của cả nước 

trong đào tạo, nghiên cứu về ngoại ngữ và chuyên ngành bằng ngoại ngữ.  

Với mục tiêu chiến lược “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng hội nhập 

quốc tế dựa trên thế mạnh ngoại ngữ”, từ năm 2002, Trường đã triển khai hình thức đào tạo 

chính quy, giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, thu hút đông đảo thí sinh 

dự thi và đạt được nhiều thành công. Các chuyên ngành đó là: Quản trị Kinh doanh, Du lịch, 

Công nghệ Thông tin, Tài chính-Ngân hàng, Kế toán, Quốc tế học, Truyền thông doanh 

nghiệp, Marketing và Truyền thông đa phương tiện.  

Hiện nay, Trường đang tích cực mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình đào tạo để 

tiến tới mở các chuyên ngành mới giảng dạy bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, 

tiếng Italia, v.v. để đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa giáo dục cũng như hội nhập giáo dục  

quốc tế. 

1.1.3. Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý 

Về nhân sự: tính đến hết tháng 01/2020 Nhà trường có 724 cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động, trong đó có 474 giảng viên và trợ giảng (Giáo sư- Tiến sĩ: 01; Phó 

Giáo sư-Tiến sĩ: 05; Tiến sĩ: 81; Thạc sĩ: 344; Đại học (Cử nhân: 43) và 250 cán bộ phòng, 

khoa, ban và nhân viên. 

Đội ngũ cán bộ giảng viên của Trường có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm 

trong giảng dạy và NCKH, nhiệt huyết với nghề, đáp ứng được công tác đào tạo và NCKH 

của Nhà trường. Trong đó, có 06 giảng viên cao cấp hạng I, 21 giảng viên chính hạng II và 

444 giảng viên hạng III được Bộ GD&ĐT phê duyệt bổ nhiệm chức danh và xếp lương theo 

Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 về quy định mã số và 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học  

công lập.    

1.1.4. Cơ sở vật chất 

Trường Đại học Hà Nội được quản lý sử dụng 6.3 ha đất trong đó gồm 10.496 m2 diện 

tích xây dựng phục vụ cho các hoạt động điều hành và giáo dục đào tạo, cũng như các hoạt 

động văn hóa, thể dục thể thao của toàn trường. Mọi phòng học được trang bị internet không 

dây để sinh viên có thể truy cập từ máy tính cá nhân trong quá trình nghe giảng cũng như để 

sinh viên truy cập trong giờ nghỉ. 

Khu làm việc của Trường nằm tại nhà A trên diện tích sàn khoảng 6.000 m2 bao gồm 

toàn bộ Phòng, Ban điều hành mọi hoạt động của Trường. Đồng thời, Trường cũng xây dựng 
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một Hội trường lớn rộng 1.360 m2 và các hội trường khác có khả năng tiếp đón khoảng 250 

sinh viên mỗi sự kiện để phục vụ các hoạt động Hội thảo cũng như các buổi xê-mi-na khoa 

học hoặc lễ hội văn hóa quan trọng. 

Ngoài ra, việc dạy và học ngoại ngữ chuyên sâu còn được hỗ trợ bằng 14 phòng Lab đa 

dụng hiện đại để tăng cường khả năng giao tiếp, nghe giảng cho sinh viên. Có đầy đủ các 

trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập như máy chiếu, máy nghe nhìn hiện đại. Giảng 

đường lớn được trang bị máy trình chiếu có kết nối internet và intranet (mạng nội bộ). 

Hệ thống thư viện tại Trường ĐHHN đã và đang phát triển thành công hệ thống tài liệu 

phong phú, đa dạng các chuyên ngành ngôn ngữ và kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính và 

công nghệ thông tin với hơn 50.000 đầu sách được cập nhật liên tục và cả hệ thống dữ liệu 

điện tử e-book trong nhiều lĩnh vực chuyên ngành khoa học đời sống khác nhau. 

1.2. Khoa Quốc tế học  

Được thành lập từ năm 2003, Khoa Quốc tế học hiện là một trong những khoa đào tạo 

chuyên ngành bằng tiếng Anh của Trường Đại học Hà Nội với hơn 500 sinh viên của chương 

trình cử nhân (Quốc tế học) và 1 chương trình thạc sỹ (Chính sách công).  

Các chương trình đào tạo của Khoa được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp với 

phương châm đào tạo linh hoạt, tiên tiến, gắn liền với thực tiễn và nhu cầu xã hội. Thông qua 

chương trình đào tạo này, sinh viên có được kiến thức, năng lực, và ngoại ngữ tốt nhất nhằm 

tạo sự thay đổi tích cực cho bản thân cũng như đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe nhất của 

thị trường lao động trong nước và quốc tế. 

Hiện Khoa Quốc tế học có đội ngũ giảng viên bao gồm 16 giảng viên cơ hữu trong đó 

có 100% giảng viên có bằng Thạc Sĩ, Tiến Sĩ tại các trường đại học lớn trên thế giới; có kinh 

nghiệm giảng dạy các chương trình trong nước, quốc tế; có kinh nghiệm làm việc thực tế và 

quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.   

2. Trình bày sự cần thiết về việc mở ngành 

2.1. Cơ sở pháp lý của việc xây dựng đề án cử nhân ngành Nghiên cứu phát triển: 

- Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học; 

- Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định Quy chế tự chủ của đơn vị công lập; 

- Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Hà Nội 

giai đoạn 2015-2017; 

- Căn cứ Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ đối với các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp đã được giao thực hiện thí điểm theo Nghị quyết 77/NQ-CP ngày 24 tháng 

10 năm 2014 của Chính phủ được tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ; 

- Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDDT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng 
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Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về 

năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục 

đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, 

thạc sĩ, tiến sĩ; 

- Căn cứ Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu 

hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học; 

- Căn cứ Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học; 

- Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-ĐHHN ngày 25/9/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Hà Nội ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hà Nội; 

- Căn cứ Quyết định số 1599/QĐ-ĐHHN ngày 25/8/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Hà Nội ban hành Quy định hoạt động khoa học và công nghệ và đầu tư phát triển tiềm lực 

khoa học và công nghệ Trường Đại học Hà Nội; 

- Căn cứ Quyết định số 1378/QĐ-ĐHHN ngày 17/6/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Hà Nội về việc thành lập Ban chỉ đạo và ban thực hiện Đề án mở ngành đào tạo Nghiên 

cứu phát triển, trình độ đại học hệ chính quy; 

Là ngành mới, chưa có trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học theo 

Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. Tuy nhiên, các ngành gần như kinh tế học phát triển đã có mã ngành, nhưng hầu hết 

các nước trên thế giới Anh, Úc, Hà Lan, Phần Lan, Nam Phi, Mỹ… đều có chuyên ngành 

nghiên cứu phát triển để tiếp cận các vấn đề phát triển từ góc độ liên ngành không chỉ đơn 

thuần là kinh tế phát triển. Trong trường hợp này, Nghiên cứu phát triển thuộc diện ngành 

mới căn cứ Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo trình độ đại học mới: 

- Luận cứ khoa học, nhu cầu của xã hội về ngành mới này (trong đó có ít nhất 02 (hai) ý 

kiến về sự cần thiết đào tạo của 02 (hai) cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực 

sau đào tạo) (Phụ lục III.1: Bản scan ý kiến của 03 cơ quan tổ chức);  

- Thực tiễn và kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới kèm theo ít nhất 02 

(hai) chương trình đào tạo tham khảo của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài đã được cơ quan 

có thẩm quyền công nhận về chất lượng hoặc cho (xin xem chi tiết tại mục 2.3) 

Trong phạm vi đề án này làm rõ thêm 2 điều kiện trên để đảm bảo tính khả thi của đề án.  

2.2. Nhu cầu nhân lực ngành Nghiên cứu phát triển tại Việt Nam 

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới và Việt Nam, các vấn đề về xã  hội, môi 

trường bền vững, chính trị-xung đột, bất bình đẳng … nổi lên ngày càng nghiêm trọng. Trong 

khi đó, nhu cầu về nhân lực có trình độ đại học với ngành nghiên cứu phát triển tại Việt Nam 

chưa được đáp ứng. Vì vậy, nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong ngành này rất 

cần thiết đối với Việt Nam. 
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2.2.1. Nhu cầu nhân lực trong ngành Nghiên cứu phát triển  

Sau khi tốt nghiệp CTĐT trình độ đại học ngành Nghiên cứu phát triển, người học có 

thể đảm nhận những công việc đa dạng như 4 nhóm việc làm đã trình bày trong phụ lục I gồm 

1: các cơ quan phát triển quốc tế; 2: doanh nghiệp và đơn vị cá nhân; 3: cơ quan nghiên cứu- 

giảng dạy; 4: cơ quan nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan an ninh, quốc 

phòng, các cơ quan truyền thông, báo chí).  

Việt Nam chưa có trường nào đào tạo về ngành này. Vì vậy, các công việc về phát triển 

chưa có người đúng chuyên môn về nghiên cứu phát triển đảm nhiệm, hiện vẫn do các ngành 

gần với Nghiên cứu phát triển cung cấp.   

Theo Trung tâm quản lý các tổ chức phi chính phủ thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 

Việt Nam (NGO-VUFO), số lượng các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động ở Việt Nam 

hiện nay vẫn khá cao (khoảng hơn 10.000 NGOs trong nước và khoảng 1.000 NGO quốc tế)1. 

Các tổ chức này đã và đang trợ giúp 63 tỉnh, thành của Việt Nam phát triển. Tổng số tiền tài 

trợ cho phát triển chính thức mà cộng đồng quốc tế (nguồn từ các chính phủ) dành cho Việt 

Nam vẫn rất lớn, gần 2,4 tỷ USD/năm 20172. Cụ thể, chương trình hợp tác giai đoạn 2017-

2021 giữa Việt Nam và Liên hợp quốc trong khuôn khổ Sáng kiến Một Liên Hiệp Quốc tập 

trung vào mục tiêu hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội 

giai đoạn 2016-2020 và các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs). Chương trình bao gồm bốn 

lĩnh vực ưu tiên: Đầu tư vào Con người; Đảm bảo thích ứng với Biến đổi Khí hậu và phát 

triển môi trường bền vững; Thúc đẩy sự Thịnh vượng và Quan hệ Đối tác; Tăng cường Công 

lý, Hòa Bình và Quản trị toàn diện. Tổng ngân sách của Chương trình này dự kiến là 

423.348.650 USD (nguồn: Bộ ngoại giao Việt Nam, 2020)3. Điều này cho thấy nhu cầu nhân 

lực về Nghiên cứu phát triển còn rất cao. Thực tế, trang mạng của NGO-VUFO cho thấy 

trung bình có khoảng gần 200 vị trí việc làm từ các tổ chức này đăng tuyển mỗi tháng4. Tính 

riêng các tổ chức Liên hợp quốc vẫn luôn cần tuyển cán bộ, trung bình khoảng 30 vị trí đăng 

tuyển ở Việt Nam/tháng và hàng trăm vị trí trên phạm vi toàn cầu5. 

Trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển mạnh, các doanh nghiệp nước ngoài và Việt 

Nam, cũng như các cơ quan nhà nước của Việt Nam cũng đang rất cần nhân lực chất lượng 

cao. Theo xu hướng này, sinh viên Quốc tế học đã chứng minh được khả năng của mình trong 

báo cáo việc làm năm 2018 của Trường Đại học Hà Nội. Theo đó, gần 100% sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm sau khi ra trường. Ngoài ra, với khả năng ngoại ngữ vượt trội, các sinh 

viên Khoa quốc tế học dễ dàng tìm kiếm cơ hội việc làm tại nước ngoài. 

Đáng chú ý, nhu cầu nhân lực đào tạo trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển của các 

doanh nghiệp ở Việt Nam rất cao. Chẳng hạn, từ ngày 4-14/2/2020, có hơn 40 vị trí đăng 

tuyển về nghiên cứu và phát triển từ các đơn vị này tính riêng trên trang Website của 

 
1 https://www.ngocentre.org.vn/ingodirectory 
2 https://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ALLD.CD?locations=VN 
3 http://www.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/ctc_quocte/un/nr040819155753/ns170529151832/view 
4 https://www.ngocentre.org.vn/vi/archive/202002 
5 https://unjobs.org/duty_stations/han; https://www.worldbank.org/en/about/careers; 

https://www.worldbank.org/en/about/careers
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vietnamwork.com6. Điều này có thể cho thấy nhu cầu nguồn nhân lực trong ngành nghiên cứu 

phát triển còn lớn hơn ở các doanh nghiệp trên phạm vi khu vực và toàn cầu. Đây đặc biệt là 

cơ hội lớn cho Trường Đại học Hà Nội khi là trường đại học đầu tiên cung cấp Chương trình 

đào tạo cử nhân Nghiên cứu phát triển bằng tiếng Anh ở Việt Nam. 

2.2.2. Nhu cầu học tập về Nghiên cứu phát triển 

Để nắm được nhu cầu học tập ngành Nghiên cứu phát triển, Khoa Quốc tế học (ĐH Hà 

Nội) đã triển khai nghiên cứu khảo sát trong tháng 11 và 12 năm 2019. Khảo sát dùng bảng 

hỏi phỏng vấn trực tiếp và qua mạng Internet. Đối tượng tham gia khảo sát chủ yếu đang đi 

học cấp 3 và sẽ học cử nhân tại Hà Nội trong thời gian 1-3 năm tới. Tổng cộng có 170 người 

tham gia khảo sát. Trong đó, 53% người tham gia khảo sát từ 18-24 tuổi và 47% học sinh 16-

17 tuổi. 

Báo cáo khảo sát nhu cầu học Chương trình đào tạo cử nhân Nghiên cứu phát triển cho 

thấy gần 31% người tham gia khảo sát (N=170 người) khẳng định có nhu cầu học Cử nhân 

Nghiên cứu Phát triển của khoa QTH- ĐH Hà Nội, trên 51% có thể lựa chọn khi chương trình 

được hoàn thiện và công bố công khai. Một trong những lý do người tham gia khảo sát chưa 

quyết định lựa chọn vì họ chưa có thông tin đầy đủ về Chương trình cử nhân Nghiên cứu phát 

triển khi ngành này còn khá mới ở Việt nam. Như vậy, kết quả khảo sát này cũng chỉ ra triển 

vọng tốt của nhu cầu học tiềm năng với Chương trình cử nhân Nghiên cứu phát triển.   

 

Biểu đồ 1: Nhu cầu học Cử nhân Nghiên cứu Phát triển  

(Nguồn: Khảo sát nhu cầu học Chương trình trình đào tạo cử nhân  

ngành Nghiên cứu phát triển 2019)  

Chương trình đào tạo cử nhân nghiên cứu phát triển của Khoa Quốc tế học được nhiều 

người tham gia khảo sát lựa chọn vì phù hợp với nhu cầu và mong đợi của họ. Cụ thể, chương 

trình đào tạo thực tế, được giảng dạy bằng tiếng Anh, giảng viên có trình độ cao và được đào 

tạo từ các trường uy tín trên thế giới, học phí khá thấp so với các chương trình đào tạo bằng 

tiếng Anh ở các trường khác, đặc biệt người học có cơ hội giao lưu và tham gia các khóa học 

trao đổi ở nước ngoài, tham gia các chuyến nghiên cứu thực địa với sinh viên quốc tế tại Việt 

Nam... Hơn nữa, chương trình đào tạo NCPT bằng tiếng Anh được xây dựng theo chuẩn quốc 

tế, định hướng ngành rộng, cung cấp các kiến thức nền tảng và cốt lõi, chú trọng các hoạt 

 
6 https://www.vietnamworks.com/nghiên-cứu-phát-triển-kv 
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động nghiên cứu, sáng tạo và phát triển khả năng thích ứng cũng như kĩ năng mềm của người 

học trong môi trường quốc tế. 

Ngoài ra, mô hình đào tạo của Trường ĐHHN được đổi mới theo hướng tích hợp, linh 

hoạt và hội nhập quốc tế, hỗ trợ tốt nhất cho người học phát triển sự nghiệp của mình. Thực tế 

qua khảo sát việc làm (của sinh viên đã tốt nghiệp gần đây) do Trường ĐHHN tiến hành năm 

2018, tỷ lệ sinh viên Khoa Quốc tế học có việc làm đúng chuyên môn là gần 90%. Đây là kết 

quả ấn tượng và mơ ước của nhiều Khoa/Trường đại học trong bối cảnh “thừa thầy, thiếu thợ” 

và tỷ lệ sinh viên thất nghiệp trên cả nước là khá cao (gần 136 nghìn người, chiếm khoảng 

2,57% trong năm 2018) (Báo cáo của Bộ GD&ĐT, 2019)7. Đặc biệt, theo thống kê của Bộ 

Lao động và Thương binh xã hội, 60% sinh viên tốt nghiệp làm trái ngành nghề đào tạo8. 

Theo biểu đồ số 2, 33,5% người tham gia khảo sát cho biết muốn theo học cử nhân 

Nghiên cứu phát triển trong vòng 1 năm tới. Số còn lại sẽ học sau 2, 3 năm hoặc lâu hơn. 

Điều này được lý giải vì 53% người trả lời trong mẫu là học sinh cấp 3; số còn lại, một phần 

là sinh viên, có thể họ học ngành 2. 

 
Biểu đồ 2. Thời điểm học Cử nhân Nghiên cứu Phát triển  

(Nguồn: Khảo sát nhu cầu học Chương trình trình đào tạo cử nhân  

ngành Nghiên cứu phát triển 2019) 

Có thể nói rằng, việc mở Chương trình đào tạo Cử nhân Nghiên cứu Phát triển trong 

Khoa Quốc tế học, Trường ĐHHN có tính khả thi cao và phù hợp với nhu cầu của Việt Nam 

và thế giới. 

2.3. Thực trạng đào tạo ngành Nghiên cứu phát triển trên thế giới và tại Việt Nam 

và Chương trình đào tạo NCPT điển hình của một số nước:  

2.3.1. Thực trang đào tạo ngành NCPT trên thế giới và tại Việt Nam: 

Trên thế giới, có hàng trăm chương trình đào tạo thuộc bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ về 

Nghiên cứu phát triển. Các chương trình này do các trường hàng đầu thế giới tại các nước 

phát triển và đang phát triển thực hiện. Hầu hết các quốc gia cung cấp chương trình đào tạo cử 

nhân Nghiên cứu phát triển vì tính ứng dụng thực tiễn của chương trình đào tạo này trong việc 

giải quyết các vấn đề xã hội, kinh tế, chính trị, môi trường, văn hóa … của các quốc gia. Đặc 

 
7 https://news.zing.vn/hon-138000-nguoi-co-trinh-do-dai-hoc-tro-len-van-that-nghiep-

post975161.html 
8http://quochoi.vn/UserControls/Publishing/News/BinhLuan/pFormPrint.aspx?UrlListProcess=/conten

t/tintuc/Lists/News&ItemID=42321 
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biệt, các chương trình cử nhân Nghiên cứu phát triển được nhiều nước phát triển cung cấp 

như Úc, Anh, Mỹ, Hà Lan... Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... Trong các thập kỉ qua, có sự 

chuyển đổi cách nhìn và quan điểm về bản chất của các chương trình đào tạo Nghiên cứu phát 

triển từ việc tập trung các vấn đề phát triển và đói nghèo ở các nước kém và đang phát triển 

sang các vấn đề phát triển bền vững ở tất cả các quốc gia, đặc biệt ở các quốc gia phát triển9.  

Danh sách xếp hạng các trường đại học có chương trình đào tạo cử nhân về nghiên cứu 

phát triển cho thấy ở các trường đào tạo uy tín trên thế giới đều có cung cấp Chương trình đào 

tạo cử nhân trong ngành này. Cụ thể, đứng đầu là Trường Đại học Havard, tiếp đến là Trường 

Đại học Sussex, Trường Đại học Kinh tế và Khoa học Chính trị London, Trường Oxford…10  

Chương trình cử nhân nghiên cứu phát triển, Đại học Quốc Gia Úc được đào tạo hơn 10 

năm nằm trong top 30 của thế giới về chất lượng, tập trung vào các vấn đề kinh nghiệm phát 

triển của các nước kém phát triển Châu Á, Châu Phi, các mô hình và lý thuyết phát triển, giúp 

cho thúc đẩy hiểu biết quốc tế và các vấn đề phát triển của các quốc gia. Các học viên ra 

trường đều được các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp và khu vực nhà nước tạo công ăn 

việc làm. Bên cạnh đó, chương trinh nghiên cứu phát triển có tính liên ngành để hỗ trợ cho 

sinh viên sau khi ra trường học tập các chương trình thạc sỹ tiến sỹ về khoa học xã hội11 

Chương trình đào tạo cử nhân ngành nghiên cứu phát triển của trường đại học Sussex 

của Anh được người học đánh giá rất cao12 Cụ thể 96% người học hài lòng với chất lượng 

khoá học. Đáng chú ý, 96% người học tốt nghiệp khoá đào tạo cử nhân này ở trường có việc 

làm sau 6 tháng tốt nghiệp với mức lương khoảng từ 18.000-26.000 GBP/năm13. Như vậy, cơ 

hội việc làm trong ngành nghiên cứu phát triển ở các nước phát triển khá tốt. 

Ở Trung Quốc, có 8 trường đại học uy tín cung cấp Chương trình đào tạo cử nhân về 

Nghiên cứu phát triển14 và triển vọng việc làm của người học ở ngành này được đánh giá cao. 

Chẳng hạn, trường đại học Peking, trường Tsinghua, trường đại học Đông Á... là những 

trường có xếp hạng cao trên thế giới của Trung Quốc.  

Ở Việt Nam, cho đến nay, chưa có trường đại học đào tạo chuyên ngành Nghiên cứu 

phát triển ở bậc đại học. Đây là cơ hội cho Trường ĐHHN đi tiên phong trong đào tạo cử 

nhân về nghiên cứu phát triển ở Việt Nam. 

2.3.2.  Chương trình đào tạo NCPT điển hình của một số nước: 

a) Chương trình NCPT của Đại học Sussex (Anh Quốc): 

Điểm nổi trội: Chương trình này xếp hạng nhất trong số các chương trình cử nhân về Nghiên 

cứu phát triển trên thế giới hiện nay (xếp hạng QS các trường đại học trên thế giới theo ngành 

 
9 https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0309132519836158 
10 https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-

rankings/2016/development-studies 
11 Xem trong trang chương trình đại học nghiên cứu phát triển của Trường Đại học Quốc Gia Úc, từ 

website: https://programsandcourses.anu.edu.au/2018/program/BDEVS#top 
12 https://www.sussex.ac.uk/study/undergraduate/courses/international-development-ba 
13 https://discoveruni.gov.uk/course-details/10007806/41617/FullTime/ 
14 https://www.hotcoursesabroad.com/study/training-degrees/china/international-development-

courses/loc/39/cgory/l22-3/sin/ct/programs.html 

https://programsandcourses.anu.edu.au/2018/program/BDEVS#top
https://www.sussex.ac.uk/study/undergraduate/courses/international-development-ba
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học năm 2019)15 với các đặc điểm sau: 

* Chương trình đào tạo liên ngành, đa lĩnh vực về các vấn đề phát triển;  

* Mục tiêu của chương trình đào tạo: 

- Nghiên cứu lý thuyết, nguyên lý, mô hình, cách tiếp cận, chính sách phát triển toàn 

cầu; 

- Phân tích các vấn đề có tính cấp bách, quan trọng, thách thức của các nước phát 

triển và đang phát triển; 

- Phân tích kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn phát triển của các nước. 

* Các nhóm ngành học đa ngành và liên ngành, cụ thể: có khoảng 40 môn học thuộc các 

nhóm, theo hệ tín chỉ16. Sinh viên theo học Chương trình NCPT có thể lựa chọn, tự thiết kế 

khoá học và được cấp bằng (degree) phù hợp với kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm theo định 

hướng mà mình đã lựa chọn.  

Là một phần trong bằng được cấp (degree), các môn lựa chọn (elective) và bổ sung 

(pathways) hỗ trợ môn học bắt buộc. Môn lựa chọn là một phần của của Chương trình học, 

sinh viên cần chọn môn lựa chọn hay môn bổ sung để hoàn thành yêu cầu tín chỉ đặt ra. 

+ Các môn lựa chọn: Các môn lựa chọn là các modules từ lĩnh vực khác các môn học bắt 

buộc. Các môn lựa chọn giúp người học khám phá các chuyên ngành khác nhau trong 2 năm 

đầu nhằm đảm bảo chất lượng của bằng được cấp (degree) trong ngành NCPT.  

Mỗi môn lựa chọn được học trong một kì. Bình thường người học có thể lựa chọn các môn tự 

chọn trong năm thứ nhất hoặc năm thứ 2 hoặc cả 2 năm này. Các môn tự chọn từ các lĩnh vực 

sau: 

✓ Nghệ thuật và khoa học nhân văn (Arts and humanities) 

✓ Kinh doanh, tài chính và kinh tế (Business, Finance and Economics) 

✓ Giáo dục và công tác xã hội (Education and Social work) 

✓ Nghiên cứu toàn cầu (Global Studies) 

✓ Ngôn ngữ và giảng dạy tiếng Anh (Language and English language teaching) 

✓ Luật, tội phạm học và chính trị (Law, Criminology and Politics) 

✓ Khoa học (Sciences) 

+ Các môn bổ trợ (Pathways): Chương trình tạo cơ hội cho sinh viên có thêm sự lựa chọn với 

Chương trình bổ trợ (Pathway) với các lĩnh vực như trên. Chương trình bổ trợ là sự kết hợp 

của các môn lựa chọn từ một lĩnh vực cụ thể khác với các môn bắt buộc.  

Chương trình bổ trợ có 2 loại: 

• Người học có thể chọn chương trình bổ sung trong 2 năm đầu ngoài các môn học bắt 

 
15 QS World University Rankings by Subject 2019 
16 https://www.sussex.ac.uk/study/undergraduate/courses/international-development-ba 
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buộc và sẽ được ghi trên chứng nhận bằng. Chẳng hạn, nếu học tiếng Tây Ban Nha 

trong 2 năm thì trên chứng nhận bằng sẽ có liệt kê ngành học chính với “năng lực 

thông thạo tiếng Tây Ban Nha”. 

• Một số chương trình bổ trợ sẵn có trong 3 năm học là cấu phần bổ sung cho bằng được 

cấp. Nếu học tiếng Tây Ban Nha trong 3 năm cùng các môn bắt buộc thì trên chứng 

nhận bằng sẽ được liệt kê chuyên ngành chính với tiếng Tây Ban Nha. 

* Các môn học trong chương trình đào tạo: 

- Chính trị quốc tế - Kinh tế chính trị- quản trị nhà nước và phát triển; 

- Tiếp cận kinh tế về phát triển; 

- Phương pháp luận nghiên cứu khoa học; 

- Lý thuyết và nguyên lý phát triển; 

- Các thiết chế tài trợ, tài chính cho phát triển; 

- Thay đổi xã hội, văn hóa và phát triển; Nhân chủng học văn hóa; 

- Phát triển con người; Nhân quyền và xã hội dân sự; 

- Bất bình đẳng và đói nghèo; 

- Bình đẳng giới và phát triển; 

- Môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển; 

- Y tế; giáo dục và phát triển; 

- Di cư; việc làm và phát triển; 

- Dân tộc, sắc tộc, chủng tộc; Xung đột và phát triển; 

- Công cụ và kĩ năng phát triển; 

- Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; 

* Đội ngũ giáo viên: 

Đội ngũ giáo viên ở trường Sussex hiện tại có 18 người, thường có chuyên ngành về 

Địa lý nhân văn, Nhân học, phát triển quốc tế, lịch sử Nam Á, Địa lý lịch sử. 

* Vị trí việc làm: Sinh viên sau khi ra trường có thể vận dụng kiến thức và làm việc trong 

mảng phát triển. Như đã đề cập, khoảng 96% tìm được việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp với 

mức lương khá cao so với mặt bằng trung bình (từ 18.000-26.000 GBP/năm)17. Kết quả này 

đưa trường đứng thứ 7 về triển vọng công việc cho sinh viên tốt nghiệp theo đánh giá của 

Guardian University Guide 2017. 

Với kiến thức và kĩ năng được đào tạo từ trường đại học Sussex trở thành người học linh hoạt 

và độc lập với các kĩ năng tổ chức, giao tiếp và truyền thông tốt, người học có thể sử dụng 

bằng cấp trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển trong các lĩnh vực sau: 

 
17 https://www.sussex.ac.uk/study/careers/career-development 
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✓ Môi trường và phát triển quốc tế; 

✓ Các lĩnh vực phúc lợi xã hội, thiện nguyện và tình nguyện; 

✓ Nghiên cứu xã hội, chính trị và phát triển cộng đồng… 

Sinh viên tốt nghiệp ngành NCPT của trường đại học Sussex có thể làm việc trong các tổ 

chức/đơn vị phát triển quốc tế/đối ngoại, các tổ chức quốc tế, cơ quan nhà nước, tổ chức/đơn 

vị chính trị, NGOs, cơ quan nghiên cứu, làm chính sách, công ty, truyền thông và đơn vị học 

thuật… Trường giữ mối liên hệ thường xuyên với các sinh viên tốt nghiệp và tạo cơ hội cho 

sinh viên tham dự các sự kiện về nghề nghiệp chuyên môn và được tư vấn về nghệ nghiệp sau 

khi hoàn thành khoá học tại trường.  

Một số địa chỉ việc làm  

Các sinh viên tốt nghiệp từ ngành NCPT của trường đã làm việc trong tổ chức/cơ quan trong 

các lĩnh vực khá đa dạng, chẳng hạn:  

• Chuyên gia về mảng thay đổi toàn cầu và nhân sự, tổ chức phi chính phủ quốc tế như 

Save the Children International; 

• Chuyên gia tư vấn cho các tổ chức quốc tế như UN Industrial Development 

Organisation; 

• Chuyên gia truyền thông và quản lý hành chính như Bhopal Medical Appeal… 

b) Chương trình NCPT của Đại học Quốc Gia Úc  

Điểm nổi bật là chương trình đào tạo NCPT này nằm trong top 30 trường hàng đầu thế giới 

với các đặc điểm sau: 

* Chương trình đào tạo đa ngành các vấn đề phát triển của các nước kém phát triển ở Châu Á, 

Trung Quốc, và Đông Á, Nam Á, Châu Phi… 

* Mục tiêu của chương trình đào tạo: 

- Nghiên cứu lý thuyết và nguyên lý phát triển; 

- Phân tích kinh nghiệm và thực tiễn phát triển; 

- Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa các nước khác; 

- Xác định các vấn đề có tính cấp bách của các nước đang phát triển. 

* Vị trí việc làm: tập trung vào khu vực phát triển như NGOs, chiến lược phát triển trong nhà 

nước và các tổ chức nghiên cứu và các công ty đa quốc gia và các tổ chức quốc tế của UN. 

* Các vấn đề phát triển và môn học trong Chương trình đào tạo: 

- Phát triển con người; 

- Lý thuyết và nguyên lý phát triển; 

- Văn hóa và phát triển; 

- Nhân học văn hóa; 
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- Nhân quyền và xã hội dân sự; 

- Bất bình đẳng và đói nghèo; 

- Chính sách phát triển nhân lực; 

- Chính trị quốc tế và kinh tế chính trị của phát triển; 

- Phương pháp luận nghiên cứu khoa học; 

- Các môn học ngôn ngữ. 

* Tính đa ngành và liên ngành của chương trình đào tạo: Có khoảng 144 môn học các loại 

khác nhau thuộc các nhóm trên, theo hệ tín chỉ có thể lựa chọn ra 60 môn bắt buộc.18 

Chương trình đào tạo NCPT bậc cử nhân ở hai trường đại học có uy tín trên thế giới cho 

thấy Chương trình đào tạo cử nhân ngành NCPT của Khoa quốc tế học (ĐHHN) phù hợp với 

xu thế phát triển quốc tế. Đáng chú ý, chương trình đào tạo NCPT của trường ĐHHN đã được 

xây dựng với sự tham khảo các chương trình tiên tiến phù hợp của các trường đại học uy tín 

trên thế giới. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác, liên kết đào tạo với các 

trường đại học uy tín nước ngoài như trong định hướng chiến lược phát triển của Trường. Vì 

vậy, Chương trình đào tạo sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực trong 

ngành NCPT để giải quyết các vấn đề cấp bách của Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói 

chung. 

2.4. Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Nghiên cứu phát triển phù hợp 

với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực quốc gia 

Theo quy hoạch phát triển nguồn nhân lực quốc gia, tới năm 2020, nhân lực đào tạo bậc 

đại học sẽ đạt khoảng 5 triệu người. Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực quốc gia bao gồm 

quy hoạch trong các ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Với chủ 

trương đó, chương trình đào tạo ngành Nghiên cứu phát triển trang bị các năng lực cơ bản và 

cần thiết cho nguồn nhân lực của Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu công việc trong các lĩnh vực 

khác nhau. Cụ thể, chương trình đào tạo này cung cấp cho người học các kiến thức, kĩ năng và 

năng lực cần thiết trong phát triển kinh tế, dịch vụ xã hội, phát triển cộng đồng, giải quyết các 

vấn đề xã hội... Ngoài ra, Chương trình đào tạo NCPT của ĐHHN hướng tới đáp ứng nhu cầu 

về nhân lực chất lượng cao của khối kinh tế tư nhân và nhà nước; của các tổ chức phi chính 

phủ; của các đơn vị nghiên cứu và giảng dạy về chuyên ngành nghiên cứu phát triển, của các 

cơ sở đào tạo tiếng Anh, v.v.. Do vậy, Chương trình đào tạo cử nhân ngành Nghiên cứu phát 

triển góp phần quan trọng trong quá trình hiện thực hoá Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực 

quốc gia và thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nước.  

Chuyên ngành mới Nghiên cứu phát triển ra đời là sự đáp ứng nhanh nhạy của Trường 

Đại học Hà Nội đối với nhu cầu của thị trường về nhân lực chất lượng cao khi các vấn đề xã 

hội, đặc biệt các xung đột/mâu thuẫn, sự bất bình đẳng... ngày càng nổi cộm, song hành cùng 

phát triển kinh tế hiện nay của Việt Nam. 

 
18 Xem trong trang chương trình đại học nghiên cứu phát triển của Trường Đại học Quốc Gia Úc, từ 

website: https://programsandcourses.anu.edu.au/2018/program/BDEVS#top 
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2.5. Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Nghiên cứu phát triển phù hợp 

với mục tiêu chiến lược và sứ mệnh của Trường Đại học Hà Nội 

Với mục tiêu chiến lược của Trường ĐHHN là “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, 

có khả năng hội nhập quốc tế dựa trên thế mạnh ngoại ngữ”, Trường ĐHHN định hướng phát 

triển trở thành trường đại học đa ngành, không ngừng đổi mới và phát triển toàn diện, chủ 

động hội nhập giáo dục quốc tế, hướng tới là một trong các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực 

trình độ đại học, sau đại học có chất lượng ngang tầm các nước có nền giáo dục tiên tiến trong 

khu vực. Đến nay, Trường ĐHHN đã và đang ngày càng mở rộng hợp tác, liên kết đào tạo, 

liên thông chương trình, trao đổi hàn lâm với các trường đại học có uy tín trên thế giới như 

Đức, Ý, Anh, Pháp, Thuỵ Điển, Ai-len, Mỹ, Úc.. Việc mở Chương trình đào tạo cử nhân 

chuyên ngành Nghiên cứu phát triển giảng dạy bằng tiếng Anh sẽ tạo cơ hội mở rộng hợp tác 

với các trường quốc tế trong lĩnh vực này. Như vậy, chương trình sẽ góp phần cùng với các 

chuyên ngành hiện có đưa Trường ĐHHN trở thành cơ sở đào tạo cử nhân hàng đầu quốc gia 

và tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển – một lĩnh vực đào tạo còn khá mới với 

Việt Nam và một số nước trong khu vực. 

Bên cạnh đó, với sứ mệnh là “cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín, chất lượng 

hàng đầu trong cả nước về ngoại ngữ và một số chuyên ngành thuộc khối ngành khoa học xã 

hội - nhân văn, kinh tế, công nghệ… dạy bằng tiếng nước ngoài ở trình độ đại học và sau đại 

học; đáp ứng mọi nhu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của thị trường nhân lực giáo dục đại học 

trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”, trường ĐHHN không ngừng mở rộng việc đào tạo 

các chuyên ngành bằng tiếng nước ngoài trong những năm qua. Như đã đề cập, trường đã mở 

và đào tạo 9 chuyên ngành bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Vì vậy, việc mở Chương trình đào 

tạo cử nhân chuyên ngành Nghiên cứu phát triển, giảng dạy bằng tiếng Anh, sẽ tiếp tục sứ 

mệnh này của Trường ĐHHN nói riêng, và góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về 

nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này của thị trường lao động trong nước và quốc 

tế nói chung.  

Trường Đại học Hà Nội hiện đang đào tạo chương trình Cử nhân Quốc tế học bằng Tiếng 

Anh và được coi là một trong những thế mạnh đào tạo của Trường với 16 năm kinh nghiệm. 

Việc phát triển Chương trình đào tạo cử nhân ngành Nghiên cứu phát triển sẽ tạo cơ hội phát 

triển sâu hơn trong lĩnh vực này cho người học, đồng thời, có sự gắn kết giữa hai chương trình 

đào tạo cử nhân này của Khoa quốc tế học. Cụ thể, có một số môn học chung giữa hai chương 

trình đào tạo như Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Nhân quyền và chính sách quốc gia, Giới và 

phát triển, Toàn cầu hoá, Chính sách đối ngoại Mỹ,...  

Tóm lại, Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Nghiên cứu phát triển sẽ góp 

phần đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng hội nhập quốc tế khi 

Chương trình tập trung đào tạo chuyên ngành với các môn học có tính liên ngành bằng tiếng 

Anh. Đặc biệt, Chương trình sẽ trang bị năng lực nghiên cứu và khả năng phân tích các vấn 

đề phát triển cho người học ở Việt Nam. Đây chính là những năng lực hàng đầu của nguồn 

nhân lực chất lượng cao trong thế kỉ 21 như trong báo cáo về dự báo việc làm của Diễn đàn 

kinh tế thế giới (World Economic Forum, 2018)19.  

  

 
19 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf 
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II. Tóm tắt điều kiện mở ngành đào tạo 

1. Năng lực của cơ sở đào tạo 

Được thành lập từ năm 2003, Khoa Quốc tế học hiện là một trong những khoa đào tạo 

bằng tiếng Anh của Trường Đại học Hà Nội với hơn 500 sinh viên của chương trình cử nhân 

(Quốc tế học và 1 chương trình thạc sỹ (Chính sách công).  

Với sự thành công của Khoa Quốc tế học trong việc đào tạo chuyên ngành Quốc tế học, 

với bối cảnh nhu cầu ngày càng cao về nhân lực vừa giỏi chuyên môn trong lĩnh vực phát 

triển, vừa giỏi tiếng Anh, việc mở thêm chuyên ngành Nghiên cứu phát triển là bước phát 

triển hợp lý và tất yếu của Khoa, tận dụng tối đa những ưu thế, năng lực của 16 giảng viên 

trong và ngoài nước, có bằng cấp quốc tế. 

1.1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu 

Hiện Khoa Quốc tế học có đội ngũ giảng viên bao gồm 16 giảng viên cơ hữu trong đó 

có 100% giảng viên có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ tại các trường đại học lớn trên thế giới; có kinh 

nghiệm giảng dạy các chương trình trong nước, quốc tế cũng như kinh nghiệm về phát triển; 

có kinh nghiệm làm việc thực tế và quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức, trường đại học trong và 

ngoài nước. 

Các môn học cơ bản về kinh tế, quan hệ quốc tế, xã hội, môi trường, nghiên cứu... sẽ do 

các giảng viên của Khoa Quốc tế học, Trường ĐHHN chịu trách nhiệm giảng dạy. Do chuyên 

ngành Nghiên cứu phát triển có các môn nền tảng giống với chuyên ngành Quốc tế học hiện 

nay của Khoa nên đội ngũ giảng viên cho các môn học này được đảm bảo. 

Tổ bộ môn Nghiên cứu phát triển (Khoa Quốc tế học) sẽ chịu trách nhiệm chính trong 

việc đào tạo các môn học của chuyên ngành này. Các giảng viên trong tổ đều có trình độ thạc 

sỹ, tiến sỹ từ Anh, Úc, Mỹ, Hà Lan, Đức … và từng có kinh nghiệm giảng dạy các môn thuộc 

ngành nghiên cứu phát triển tại các trường đại học của Việt Nam, các trường quốc tế và/hoặc 

các chương trình đào tạo liên kết quốc tế tại Việt Nam. Các giảng viên cũng từng có kinh 

nghiệm làm các dự án và/hoặc chương trình phát triển tại nhiều tổ chức trong và ngoài nước.  

Hiện nay tổ bộ môn Nghiên cứu phát triển (Khoa Quốc tế học) có 08 giảng viên cơ hữu 

trong đó có 03 thành viên đang học tiến sĩ tại Úc. 

Trong thời gian tới, Khoa Quốc tế học dự kiến sẽ tuyển thêm giảng viên cơ hữu để đảm 

bảo đủ nguồn nhân lực chất lượng cao cho giảng dạy. Vì vậy, tổ bộ môn Nghiên cứu phát 

triển có cơ sở vững chắc về mặt chuyên môn để có thể đảm bảo chất lượng đào tạo của 

chuyên ngành Nghiên cứu phát triển. 

Phụ lục - Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy chương trình đào tạo 

STT 
Họ và tên 

giảng viên 

Trình 

độ 

Thành 

phần 

Chuyên ngành 

giảng dạy 
Môn học đảm nhiệm 

1 
Nguyễn Mạnh 

Cường 
Tiến sỹ Cơ hữu 

Kinh tế và 

Nghiên cứu 

Phát triển 

Cải cách thể chế kinh tế 

Việt Nam 

Lý thuyết phát triển 

Kinh tế phát triển 
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Tài chính và phát triển 

Tôn giáo và phát triển 

Phân tích dữ liệu 

2 
Nguyễn Thị 

Minh Tiến 

Thạc sỹ 

- 

Nghiên 

cứu sinh 

Cơ hữu 

Nghiên cứu 

Phát triển 

Kinh tế Quốc 

tế 

Toàn cầu hoá 

Quản lý dự án 

Dân số và Phát triển 

Quan hệ lao động 

3 
Nguyễn Quý 

Bính 
Thạc sỹ 

Mời 

giảng 

Quan hệ Quốc 

tế 

Các mô hình phát triển 

quốc tế 

Quản lý xung đột và phát 

triển  

4 Đỗ Phú Hải  
PGS 

Tiến sỹ  
  

Chính sách 

công  
Chính sách phát triển 

5  
Nguyễn Thị 

Thanh Huyền  
Tiến sỹ  Cơ hữu  

Quan hệ quốc 

tế 

Chính sách 

công  

Khoa học chính trị 

Phân tích dữ liệu 

Nghiên cứu thực địa 

6 
Lương Minh 

Phương 
Tiến sỹ Cơ hữu  

Nghiên cứu 

Phát triển 

Nhân học văn hoá 

Phương pháp nghiên cứu 

Nhân quyền và chính 

sách quốc gia 

Giao tiếp liên văn hoá 

Truyền thông phát triển 

Nghiên cứu thực địa 

Phân tích dữ liệu 

7 Lê Xuân Thọ  Tiến sỹ  Cơ hữu  
Nghiên cứu 

Phát triển  

Giới thiệu về nghiên cứu 

phát triển 

Xã hội Dân sự 

Vốn con người và phát 

triển 

Phát triển cộng đồng 

8  
Nguyễn Thị 

Thuý Hằng  
Tiến sỹ   

Chính sách 

công  

Quản lý môi trường và 

biến đổi khí hậu 

Chính sách phát triển 

Quản lý dự án 

9  
Nguyễn Thị 

Diệu Hương  
Thạc sỹ  Cơ hữu  Kinh tế quốc tế  

Kinh tế vi mô 

Kinh tế vĩ mô 

Trách nghiệp xã hội 

doanh nghiệp 

Quan hệ lao động 

10 Lý Hải Anh Thạc sỹ Cơ hữu Kinh tế quốc tế 
Kinh tế vĩ mô 

Kinh tế vi mô 
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11 
Đặng Quốc 

Long 
Thạc sỹ Cơ hữu Kinh tế quốc tế 

Cách mạng số và phát 

triển 

Toàn cầu hoá 

12 
Nguyễn Ngọc 

Anh 
Thạc sỹ Cơ hữu 

Quan hệ quốc 

tế 

Quan hệ quốc tế  

Quản lý xung đột và phát 

triển 

13 Tạ Thị Oanh Thạc sỹ Cơ hữu 
Quan hệ quốc 

tế 

Các mô hình phát triển 

Tôn giáo và phát triển 

14 
Nguyễn Hồng 

Nga 
Thạc sỹ Cơ hữu 

Nghiên cứu 

phát triển 

Xã hội học đại cương 

Giới và phát triển 

Hệ thống thông tin địa lý 

Truyền thông phát triển 

15 
Thái Thị Lan 

Phương 

Thạc sỹ 

- 

Nghiên 

cứu sinh 

Cơ hữu 
Nghiên cứu 

phát triển 

Phương pháp nghiên cứu 

Xã hội học 

16 Hà Hoàng Yến 

Thạc sỹ 

- 

Nghiên 

cứu sinh 

Cơ hữu 
Nghiên cứu 

phát triển 
Giới và phát triển 

1.2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 

Cơ sở vật chất cần thiết cho đào tạo cử nhân chuyên ngành Nghiên cứu Phát triển bao 

gồm: 

Hệ thống phòng học được trang bị máy tính, màn chiếu, máy chiếu, loa, có kết nối 

Internet dùng trong giảng dạy.  

Thư viện 

- Diện tích thư viện: 2.328 m2;  Diện tích phòng đọc: 1.600 m2 

- Số chỗ ngồi: 600; 

- Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 142  

- Phần mềm quản lý thư viện: Kipos 

- Thư viện điện tử: Trường Đại học Hà Nội có Thư viện điện tử. Thư viện Trường đã 

kí kết hợp tác với 03 Thư viện Trường Đại học trong nước, kết nối tới 19 Thư viện 

trường đại học ở Việt Nam và 29 Thư viện ở nước ngoài bao gồm Thư viện Quốc gia 

các nước và Thư viện của một số Trường Đại học có cùng chuyên ngành đào tạo qua 

Cổng thông tin của Thư viện;  

Số lượng sách, giáo trình điện tử:  

Số lượng sách, giáo trình điện tử: 45.218 đầu/ 85.162 bản sách, giáo trình; 3.069 

tài liệu số; 03 CSDL điện tử. 
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Xét tình hình thực tế hiện nay, cơ sở vật chất của Trường Đại học Hà Nội và 

Khoa Quốc tế học là đủ đáp ứng cho việc mở chuyên ngành Nghiên cứu phát triển. 

Phụ lục: Danh sách thiết bị phục vụ đào tạo 

Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

STT 
Loại  

phòng học 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính  

hỗ trợ giảng dạy  

Tên thiết bị Số 

lượng 

Phục vụ  học 

phần/môn học 

1 Phòng học 217 26.339    

2 
Phòng 

Luyện âm 

Đa năng 

12 600 

Hệ thống thiết bị 

chuyên dụng giảng 

dạy Ngoại ngữ - Hãng 

Sanako – Phần Lan 

 
Giảng dạy Ngoại 

ngữ 

3 

Phòng máy 

tính đa năng 

(Multimedia 

– Lab)  

14 1.000 

Hệ thống thiết bị đồng 

bộ máy tính, thiết bị 

mạng, tai nghe…và 

phần mềm 

Multimedia. Hãng 

Cheiru; Sanako- Nhật 

Bản; Phần Lan 

 
Phục vụ giảng dạy 

sinh viên các khoa 

4 Phòng Máy 

tính 
7 300 Máy tính và thiết bị 

mạng-Máy tính ĐNA 
 Phục vụ giảng dạy 

tin học  

5 
Phòng học 

trực tuyến 
04 240 

Thiết bị hội  thảo và 

máy tính, máy chiếu– 

HP; Philip- Bosh 

 Sinh viên các khoa 

học trực tuyến 

 

Phụ lục: Danh mục tài liệu phục vụ  

Chương trình đào tạo Cử nhân Nghiên cứu phát triển 

STT MÔN HỌC TÊN TÀI LIỆU 

I Khối kiến thức cơ sở 

ngành (Bắt buộc) 

 

1  Kinh tế vi mô 

(Microeconomics) 

Mankiw, N. Gregory (2012). Principles of 

Microeconomics (6th Edition). South-western Cengage 

Learning 

2  Kinh tế vĩ mô 

(Macroeconomics) 

Mankiw, N. Gregory (2012). Principles of Economics 

(6th Edition). South-western Cengage Learning 
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STT MÔN HỌC TÊN TÀI LIỆU 

3  Giới thiệu về 

Nghiên cứu phát 

triển (Introduction 

to Development 

Studies) 

1. Desai, V., Potter, R.B., 2014, (3rd ed.), The companion 

to Development studies, New York, Routledge.  

2. Potter, R.B. et al., 2018, (4th ed.), Geopraphies of 

development, New York, Routledge. 

4  Lý thuyết Phát 

triển (Development 

Theories) 

1. Raico, Ralph (1995), “The Austrian School and 

Classical Liberalism”, in Ralph Raico (1995), Advances 

in Austrian Economics, Volume 2A JAI Press 3-38.  

2. Reinert, Erik, Jayati Ghosh, Rainer Kattel (2007), 

Handbook of Alternative Theories of Economic 

Development, Cheltenham: Edward Elgar.  

3. Jorge Larrain (1989), Theories of Development: 

Capitalism, Colonialism and Dependency, Cambridge: 

Polity Press.  

4. Raply, John (2007) Understanding Development 

Theory and Practice in the Third World, London: Lynn 

Rejnner Publisher 

5  Chính trị và phát 

triển (Politics and 

Development) 

1. Roskin, M. G., Cord, R. L., Medeiros, J. A., & Jones, 

W. S., (2017), Political Science: An Introduction, (14th 

Ed), Essex: Pearson Education Limited.  

2. Heywood, A. (2004), Political Theory: An Introduction 

(3rd ed.), New York: Palgrave Macmillan. 

6  Quan hệ quốc tế 

(International 

Relations) 

Baylis, J. & Smith, S. (2014). The globalization of world 

politics: An introduction to international relations. 

Oxford University Press. United Kingdom 

7  Xã hội dân sự 

(Civil Society) 
1. Edwards, Michael (2004), Civil Society, Cambridge: 

Polity Press. 

2. Cuong, Nguyen Manh (2006), Civil Society in 

Vietnam: Accountability Problems, Action Aid. 

8  Nhân học văn hóa 

(Cultural 

Anthropology) 

1. Haviland, W.A. (1999). Cultural anthropology (9th 

Edition). New York: Harcourt Brace College Publisher. 

2. Miller, B. (2017). Cultural anthropology (8th 

edition). Boston: Pearson. 

3. Eller, J.D. (2016). Cultural anthropology: global 

forces and local lives (3rd Edition). London and New 

York: Routledge Taylor and Francis Group. 

https://b-ok.cc/g/Erik%20Reinert
https://b-ok.cc/g/Jayati%20Ghosh
https://b-ok.cc/g/Rainer%20Kattel
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STT MÔN HỌC TÊN TÀI LIỆU 

9  Toàn cầu hóa 

(Globalization) 
1. Patricia J. Campbell. Aran MacKinnon. and Christy 

R. Stevens. Wiley-Blackwell (2010). An introduction to 

Global Studies; 

2. Jonathan Michie (2017), Advanced introduction to 

Globalization, Adward Elgar Publishing, Inc. 

10  Xã hội học đại 

cương (General 

Sociology) 

Richard, T.S & Robert, P.L, 1998, Sociology. (6th ed.), 

New York: McGraw-Hill. 

11  Kinh tế phát triển 

(Development 

Economics) 

1. M. Todaro (2000), Economic Development, New 

York: Addison Wesley. 

2. World Bank (2016), “A Capable and Accountable 

State”, in the report, Vietnam 2035 Toward Prosperity, 

Creativity, Equity, and Democracy, Hanoi 

12  Phương pháp 

nghiên cứu 

(Research 

Methodology) 

1. Creswell, John W. (2014), Research Design: 

Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 

Approaches, London: Sage. 

2. Neuman, L. (2006), Social Research Methods: 

Qualitative and Quantitative Approaches 6th Edition, 

Boston: Allyn and Bacon. 

3. Neuman, L. (2014). Social Research Methods: 

Qualitative and Quantitative Approaches 7th Edition, 

Edinburgh: Pearson Education Limited. 

II. Khối kiến thức chuyên 

ngành chung 
 

13  Cải cách thể chế 

kinh tế Việt Nam 

(Vietnam 

Economic 

Institutional 

Reform) 

1. Douglas C. N. (1991), Institutions, Journal of 

Economic Perspective-Vol.5, No.1 

2. Olson, M. (1971), The logic of collective action: 

Public Goods and the Theory of Groups, Cambridge, 

Havard University Press. P.1. 

14  Quản lý môi 

trường và biến đổi 

khí hậu 

(Environmental 

Management and 

Climate Change) 

Mitchell, B. 2002. Resources and environment 

management. Pearson Prentice Hall. 
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STT MÔN HỌC TÊN TÀI LIỆU 

15  Giới và phát triển 

(Gender and 

Development) 

1. Cook, N. (2007). Gender relations in global 

perspective. Toronto: Canadian scholars Press; 

2. Momsen, J. (2010). Gender and Development: London 

& New York: Routledge. 

16  Vốn con người và 

phát triển (Human 

capital and 

Development) 

1. Savvides, A., Stengos, T., 2009, Human capital and 

Economic growth, California: Stanford University Press.  

2. OECD, 2001, Wellbeing of nations, the human and 

social capital.  

17  Tài chính và phát 

triển (Finance and 

Development) 

1. UN (2002), Finance for Sustainable Development, 

New York: United Nations Publication.  

2. Nicholas, B, Danny, C & Karel, V (2017), eds., 

Development Finance and Its Innovations for Sustainable 

Growth. An Introduction, Switzerland: Palgrave 

MacMillan. 

18  Nhân quyền và 

chính sách quốc 

gia 

1. Nguyễn Quý Bính (2017), Giáo trình giảng dạy môn 

Nhân Quyền và chính sách quốc gia. 

2. Martin, F.F.; Schnably, S.J.; Wilson, R.J.; Simon, J.S. 

and Tushnet, M.V. (2006), International Human Rights 

and Humanitarian Law: Treaties, cases and analysis. 

Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, 

Singapore and Sao Paulo: Cambridge University Press. 

3. Shutter, O.D. (2010), International Human Rights 

Law, Cambridge, New York: Cambridge University 

Press. 

19  Quản lý dự án phát 

triển 

1. Jack R. Meredith & Samuel J. Mantel, Jr. (2009), 

Project Management – A managerial approach (7th 

edition), John Wiley & Sons, Inc.; 

2. Project Management Institute (2004). A guide to the 

Project Management Body of Knowledge (3rd edition). 

Project Management Institute. 

III Khối kiến thức chuyên 

sâu (tự chọn) 

 

20  Xung đột và phát 

triển (Conflict and 

Development) 

1. Bercovitch, J, et.al. (2009). The Sage Handbook of 

Conflict Resolution, New Delhi: Sage Publication.  

2. Jeong, H. (2008), Understanding Conflict and Conflict 

Analysis, New Delhi: Sage Publications 
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STT MÔN HỌC TÊN TÀI LIỆU 

21  Các mô hình phát 

triển (Development 

Models) 

1. Todaro, M. P. & Smith, S. C. (2015). Classic 

Theories of Economic Growth and Development, in 

Economic Development (12th Ed). London: Pearson.  

2. Williamson, J., (2008), A Short History of the 

Washington Consensus, in The Washington 

Consensus Reconsidered: Towards a New Global 

Governance, Oxford: Oxford University Press, pp. 

14-30.  

3. Libor, Z. (2017), Transformation in Poland, in From 

Central Planning to the Market: The Transformation 
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giáo dục" - Đại học 

Hà Nội 

7 

Nguyễn 

Thị 

Minh 

Tiến 

Bài báo 

Gia tăng bất bình đẳng trong 

thu nhập cản trở sự phục hồi 
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Tiếng Việt: Cử nhân ngành Nghiên cứu Phát triển (giảng dạy bằng Tiếng Anh) 

Tiếng Anh: Bachelor of Development Studies (delivered in English) 

Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Hà Nội. 

2.2. Thời gian đào tạo: 04 năm 

2.3. Đối tượng tuyển sinh:  

Thí sinh có đủ các điều kiện theo quy định hiện hành trong Quy chế tuyển sinh đại học 

hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Hà Nội. 

2.4. Dự kiến quy mô tuyển sinh:  

Trong 03 năm đầu, với điều kiện đội ngũ cán bộ giảng viên và cơ sở vật chất hiện có, 

chuyên ngành đào tạo Nghiên cứu Phát triển dự kiến sẽ tuyển sinh 50 sinh viên mỗi năm và 

tiến tới tăng số lượng theo như bảng dưới đây: 

Giai đoạn 2020-2022 2022-2025 2025-2030 

Dự kiến tuyển  50 sinh viên/năm 70 - 100 sinh viên/năm 150  sinh 

viên/năm 

2.5. Chương trình đào tạo: 

(Xem Phụ lục I đính kèm) 

3. Biên bản của Hội đồng khoa học đào tạo của cơ sở đào tạo thông qua đề án mở 

ngành đào tạo: 

(Xem Phụ lục III.2 đính kèm) 
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III. Đề nghị và cam kết thực hiện 

1. Địa chỉ website đăng thông tin 3 công khai, chuẩn đầu ra, các quy định của cơ sở đào 

tạo liên quan đến hoạt động tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học: hanu.vn 

2. Đề nghị của cơ sở đào tạo 

3. Cam kết triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận: 

-  

-  

- Lưu:  

HIỆU TRƯỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Trào 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC IV:  

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN CƠ HỮU 

 

THUỘC ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO  

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN 

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, 02/2020 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG  Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 10/12/1973  Nơi sinh: Hà Đông – Hà Nội  

Quê quán: Huỳnh Cung, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sỹ  Năm, nước nhận học vị: 2004 – Hà Lan 

Chức danh khoa học cao nhất: Tiến sỹ Năm bổ nhiệm: 2004 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng khoa 

Đơn vị công tác (hiện tại): Khoa Quốc tế học – Đại học Hà Nội 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 1104 – T11 – Timescity – 458 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, 

Hà Nội   

Điện thoại liên hệ:   CQ:  024.35535363            NR  DĐ: 0915678861  

Fax:                                                                      Email: cuongnm@hanu.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy;  

Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;  

Ngành học: Cử nhân Quản trị Kinh doanh;  

Nước đào tạo: Việt Nam; 

Năm tốt nghiệp: 1994; 

2. Sau đại học 

2.1.Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế Phát triển;  

Năm cấp bằng: 1996; 

Nơi đào tạo: Viện Khoa học Xã hội (ISS) Hà Lan – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) 

Tên luận án: Vai trò của Hợp tác xã nông nghiệp trong phát triển ở Việt Nam 
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2.2. Tiến sĩ chuyên ngành: Nghiên cứu Phát triển;  

Năm cấp bằng: 2004;  

Nơi đào tạo: Viện Khoa học Xã hội ISS – Đại học Eramus Hà Lan; 

Tên luận án: Liệu sở hữu có ảnh hưởng gì đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp không? 

Nghiên cứu so sánh doanh nghiệp nhà nước và tư nhân trong ngành dệt may của Việt Nam. 

3. Ngoại ngữ: - Tiếng Anh  

- Tiếng Trung  

- Tiếng Nga  

Mức độ sử dụng: Tốt 

Mức độ sử dụng: Giao tiếp 

Mức độ sử dụng: Giao tiếp 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN  

Thời gian Đơn vị công tác Công việc đảm nhiệm 

1997 – 2004 Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại 

học Kinh tế quốc dân 

Giảng viên 

1997 – 2004 Cao học Việt Nam – Hà Lan. 

ISS – NEU 

Giảng viên 

2003 - 2004 Sau tiến sỹ và nghiên cứu viên Viện Mises, Hoa kỳ, trong số 10 tổ chức 

nghiên cứu hàng đầu nước Mỹ. 

12/2004 - 

11/2007 

Quyền Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu sinh thái nhân 

văn vùng cao (CHESH) 

2005 – 2008 Liên hiệp các Hội KH & KT 

Việt Nam (VUSTA). 

Phó và Trưởng ban Hợp tác Quốc tế 

2009 – 2017 

 

TW Đoàn Thanh niên CS Hồ 

Chí Minh; Hội Liên hiệp 

Thanh niên Việt Nam; Hội 

doanh nhân trẻ Việt Nam. 

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên 

Việt Nam, Phó chủ tịch kiêm tổng thư 

ký hội doanh nhân trẻ VN; Phó Trưởng 

ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên; Phó 

Giám đốc Khoa học Công nghệ và Tài 

năng trẻ TW Đoàn. 



4 

2009-2016; 

2018- Nay; 

Đại học Hà Nội Trưởng Khoa Quốc tế học, Trưởng bộ 

môn Nghiên cứu Phát triển 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

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 Tổng quan tình hình Thanh 

niên Việt Nam Chương 

trình làm cơ sở xây dựng 

phát triển đề án thanh niên 

khởi nghiệp, xung kích làm 

kinh tế giỏi 

3/2013 - 

12/2013 

Cấp Bộ, Trung ương 

Hội Liên hiệp thanh 

niên Việt Nam (TW 

Đoàn) 

Mã số: 

ĐT.KXĐTN.14-01 

Chủ nhiệm, 

Đồng tác giả 

2 Cải cách thể chế kinh tế và 

giải pháp thúc đẩy sáng tạo 

khởi nghiệp 

6/2015-

5/2016 

Cấp cơ sở: cấp trường 

Đại học công nghệ và 

quản lý hữu nghị 

Mã sô: UTM.1512 

Chủ nhiệm, Tác 

giả 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

2.1. Sách 

TT Tên công trình Năm xuất bản Nhà xuất bản 

1 Cơ sở lý luận và nguyên tắc cơ bản thành 

lập và quản trị các Tổ chức Xã hội dân sự ở 

Việt Nam 

2008 NXB Lao động 

ISBN: 906-

2008/CXB/07-

265/LĐXH 

2 Sở hữu có ảnh hưởng đến hiệu quả doanh 

nghiệp hay không? So sánh Doanh nghiệp 

Nhà nước và tư nhân ngành dệt may 

2004 NXB Shaker, Hà Lan;  

ISBN-



5 

(Does ownership matter to entreprise 

performance: the comparative study of 

state and private enterprises in Vietnam’s 

textile and garment industry) 

10: 9042302461 

ISBN-13: 978-

9042302464 

 

3 Tổng quan tình hình Thanh niên Việt Nam 

(cuốn sách làm cơ sở xây dựng chương 

trình thanh niên khởi nghiệp làm kinh tế 

giỏi) 

2014  

4 Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong 

bảo vệ môi trường (The role of civil 

society in Environment Protection), sách 

xuất bản bằng tiếng Anh 

2008 Tổ chức bảo tồn thiên 

nhiên thế giới và Quỹ 

Môi trường Thụy 

Điển, ISBN: 

1593/XB-QLXB 

2.2. Tạp chí 

TT Tên công trình (bài báo) Năm công 

bố 

Tên tạp chí 

1 Các điều kiện về môi trường thể chế cần 

thiết cho cổ phần hoá doanh nghiệp nhà 

nước ở Việt nam 

1997 Tạp chí kinh tế Châu Á Thái 

Bình Dương 

2 Đánh giá lại các tranh luận về mặt lý thuyết 

về mô hình chủ nghĩa xã hội thị trường từ 

kinh nghiệm chuyển đổi kinh tế của Việt 

Nam (The socialist calculation debate 

revisited: the case study of Vietnam) 

2004 Mises Institute 

Xuất bản bằng tiếng Anh do 

Viện MISEs, Austrian 

Economic Review, dưới dạng 

working paper online. 

ISSN: 08893047 

3 Sự phân biệt đối xử của nhà nước trong 

ngành dệt may Việt Nam (preferential 

treatment in a transition economy, the case 

2004, 

online, 

2007 

Tạp chí Địa lý học của 

Norway (Norwegian Journal 

of Georaphy), Routledge 



6 

of textile and garment industry in Vietnam) Publisher. 

ISSN: 0029-1951 (Print), 

1502-5292 (Online); 

2013 Impact factor 0f 0.698 

4 Ràng buộc về thể chế và phát triển khu vực 

tư nhân ngành dệt may (Institutional 

Constraint and private sector develop: 

Textile garment industry in Vietnam) 

2005 ASEAN Economic Bulletin 

Vol.2 No.3  

do Viện nghiên cứu Đông 

Nam Á của Singapore xuất 

bản. ISSN: 0217-4472 

5 Đo lường năng lực đổi mới sáng tạo doanh 

nghiệp Việt Nam (Measuring Corporate 

Innovation Capacity: Experience and 

Implications from I2Metrix 

Implementation in Vietnam) 

2013 ASEAN Journal of 

Management and Innovation 

ISSN: 2351-0110 

6 Triết lý giáo dục Việt nam: truyền thống và 

hội nhập (Vietnam Education Philosophies: 

Tradition and Integration) 

2015-2018 Đại học Chinan Đài Loan 

xuất bản kỷ yếu Hội thảo 

quốc tế và Đại học Hà Nội 

 

 

Xác nhận của cơ quan 

                   Hiệu trưởng 

 

 

 

 

             PGS. TS. Nguyễn Văn Trào 

 Hà Nội, ngày        tháng 12 năm 2019 

Người khai kí tên 

 

 

 

 

Giảng viên, Tiến sĩ 

Nguyễn Mạnh Cường 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Tiến   Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 01/9/1976  Nơi sinh:     Phú Thọ 

Quê quán: Thanh Hòa – Phú Thọ  Dân tộc:      Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sỹ            Năm, nước nhận học vị: 2010/Cộng hòa Pháp 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ (hiện tại): Phó trưởng khoa 

Đơn vị công tác (hiện tại): Khoa Quốc tế học - Đại học Hà Nội 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  Khu Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0435535363                  DĐ: 0912783790 

Fax:                                                                      Email: tienntm@hanu.edu.vn 

Số CMT: 012997877               Ngày cấp: 13/10/2007                Nơi cấp: Hà Nội 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ/Đại học Quốc gia Hà Nội 

Ngành học: Tiếng Anh phiên dịch   

Nước đào tạo: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 1998 

Bằng Đại học 2:  

Hệ đào tạo:  Chính quy, Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng 

Nơi đào tạo: Học viện Ngân hàng 

Ngành học: Tín dụng Ngân hàng 

Nước đào tạo: Việt Nam; Năm tốt nghiệp: 1999 

2. Sau đại học 

2.1. Thạc sĩ 1, chuyên ngành: Xã hội học;   

Năm cấp bằng: 2009; 

mailto:tienntm@hanu.edu.vn
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Nơi đào tạo:  Đại học Toulouse II (Cộng hòa Pháp) – Đại học Quốc gia Hà Nội 

2.2. Thạc sĩ chuyên ngành: Thẩm định Kinh tế và Quản lý Dự án Quốc tế 

Năm cấp bằng: 2010;  

Nơi đào tạo: Đại học Tổng hợp Paris 12 (Cộng hòa Pháp) – Đại học Quốc gia Hà Nội 

 

3. Ngoại ngữ 

- Tiếng Anh:              Mức độ sử dụng: Thành thạo 

- Tiếng Pháp:             Mức độ sử dụng: Cơ bản 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác/tuyển dụng Công việc đảm nhiệm 

2010 – đến nay Khoa Quốc tế học - Trường Đại học 

Hà Nội 

Giảng viên/Phó trưởng Khoa 

6/2011 – 3/2016 Dự án Nâng cao năng lực điều trị 

nghiện ma túy nhằm dự phòng 

HIV/AIDS tại Việt Nam do Chính 

phủ Mỹ tài trợ 

Điều phối viên Dự án quốc 

gia 

7/2007 – 6/2011 Dự án chiếu sáng hiệu suất cao tại 

Việt Nam do Chương trình Phát triển 

Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ 

Điều phối viên dự án 

2000 – 6/2007 Bộ Lao động Thương binh và Xã 

hội/Cục Phòng chống tệ nạn xã hội 

Cán bộ 

2000 – 2002 Hội đồng Kinh tế xã hội Châu Á Thái 

Bình Dương (UNESCAP) 

Cố vấn trong nước – Dự án 

tiểu vùng sông Mekong 

chống xâm hại tình dục trẻ 

em 

1998 – 2000 Khoa Ngoại Ngữ, Trường Đại học 

Đông Đô 

Giảng viên 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 
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STT 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 Nghiên cứu về tình 

hình buôn bán phụ 

nữ, trẻ em qua biên 

giới Việt Nam – 

Trung Quốc 

2003/2004 Nghiên cứu nằm trong 

khuôn khổ dự án hợp tác 

giữa Bộ Lao động TBXH 

và Tổ chức lao động quốc 

tế (ILO) 

Nghiên cứu viên 

2 Nghiên cứu về mại 

dâm trẻ em tại Việt 

Nam 

2004/2005 Nghiên cứu nằm trong 

khuôn khổ hợp tác giữa 

Bộ Lao động TBXH và 

Qũy Nhi đồng liên hợp 

quốc (UNICEF) 

Điều phối viên 

3 Nghiên cứu về thị 

trường nước xả vải 

tại Việt Nam 

2006 Nghiên cứu thực hiện theo 

hợp đồng với Công ty IP, 

Thái Lan 

Nghiên cứu viên 

4 Nghiên cứu về hệ 

thống xử lý rác thải 

tại Việt Nam 

2007/2008 Nghiên cứu thực hiện theo 

hợp đồng với công ty 

Scheafer của Cộng hòa LB 

Đức 

Nghiên cứu viên 

5 Nghiên cứu nhu cầu 

đào tạo về công tác 

điều trị nghiện ma 

túy tại Việt Nam 

2013 Nghiên cứu nằm trong 

khuôn khổ Dự án “Nâng 

cao năng lực điều trị 

nghiện ma túy nhằm dự 

phòng lây nhiễm HIV tại 

Việt Nam” do Chính phủ 

Mỹ tài trợ 

Điều phối viên Dự 

án/Nghiên cứu viên 

6 Đánh giá mô hình thí 

điểm điều trị nghiện 

ma túy khoa học, có 

bằng chứng dựa vào 

cộng đồng tại thành 

phố Hồ Chí Minh 

2015 Đánh giá nằm trong khuôn 

khổ Dự án “Nâng cao 

năng lực điều trị nghiện 

ma túy nhằm dự phòng lây 

nhiễm HIV tại Việt Nam” 

do Chính phủ Mỹ tài trợ 

Điều phối viên Dự 

án 

7 Nghiên cứu, xây 

dựng bộ cẩm nang 

hướng dẫn điều trị 

nghiện ma túy tại 

2014-2015 Nghiên cứu nằm trong 

khuôn khổ Dự án “Nâng 

cao năng lực điều trị 

nghiện ma túy nhằm dự 

Tham gia điều 

phối, hỗ trợ kỹ 

thuật, đóng góp ý 

kiến và hiệu đính 
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cộng đồng phòng lây nhiễm HIV tại 

Việt Nam” do Chính phủ 

Mỹ tài trợ 

bản dịch Anh – 

Việt 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

STT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí,                                                

nơi xuất bản 

1 

 

Gia tăng bất bình đẳng trong thu 

nhập cản trở sự phục hồi của nền 

kinh tế 

2013 Tạp chí Thông tin Khoa học/ 

Viện hàn lâm Khoa học Việt 

Nam 

2 Luật đầu tư (sửa đổi) cần tạo môi 

trường pháp lý thuận lợi cho môi 

trường đầu tư nước ngoài tại Việt 

Nam 

2014 Báo Đại biểu nhân dân/Quốc 

hội nước CHXHCNVN 

3 The role of social and academic 

environment on student learning and 

satisfaction: A case study at Hanoi 

University 

(Tran Quang Anh, Hoang Gia Thu, 

Luong Ngoc Minh, Nguyen Thi 

Minh Tien, Hanoi University) 

2015 Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 

quốc tế “Chiến lược ngoại 

ngữ trong xu thế hội nhập” 

 

 

            Xác nhận của cơ quan 

                   Hiệu trưởng 

 

 

 

 

             PGS. TS. Nguyễn Văn Trào 

 Hà Nội, ngày    29    tháng 11 năm 2019 

Người khai kí tên 

 

 

 

 

Giảng viên, Thạc sĩ  

Nguyễn Thị Minh Tiến 
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Họ và tên: Đỗ Phú Hải  

Giới tính: Nam  
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Năm bổ nhiệm: 2014 
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Thời gian đào tạo từ: 9/1999 đến 9/2001 

Nơi học (trường, thành phố): Trường Quản lý Solvay, ĐH Tổng hợp Brúc xen.  
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1996-2006 Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông thôn. Viện 

Nghiên cứu Môi trường và Phát triển. 
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IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia (thuộc danh mục Hội đồng Chức 

danh giáo sư nhà nước quy định) 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN  

đã chủ trì 

Thời gian 

(bắt đầu - 

kết thúc) 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách 

nhiệm tham 

gia trong đề 

tài 

Đề tài cấp bộ: Đánh giá chính sách cung ứng 

dịch vụ công ở Việt Nam 

2017 Bộ Chủ nhiệm 

Đề tài cấp cơ sở: Thể chế chính sách công tại 

Việt Nam 

30/11/2014 Cơ sở Chủ nhiệm 

Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá chính sách công tại 

Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn 

15/12/2013 Cơ sở Chủ nhiệm 

Đề tài cấp cơ sở: Quy trình chính sách công tại 

Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn 

30/11/2012 Cơ sở Chủ nhiệm 

Đề tài nhánh: Nghiên cứu đánh giá tác động 

kinh tế xã hội, Dự án điều tra, đánh giá tác 

động, hiệu quả kinh tế - xã hội của việc chia 

tách đơn vị hành chính các cấp; 

01/11/2007 Cơ sở Chủ nhiệm 

Đề tài nhánh: Kết quả điểu tra cán bộ công chức 

bộ ngành TW, Dự án điều tra, đánh giá tác 

động, hiệu quả kinh tế - xã hội của việc chia 

tách đơn vị hành chính các cấp 

30/12/2007 Dự án 

nghiên cứu 

cấp nhà 

nước 

Chủ nhiệm 

Chuyên đề khoa học: Đánh giá tình hình thực 

hiện cơ chế quản lý và thực trạng đội ngũ viên 

chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

15/09/2009 Đề tài cấp 

bộ 

Chủ nhiệm 

Phát triển phần mềm Tosmana cho phương pháp 

nghiên cứu so sánh định tính trong nghiên cứu 

so sánh chính sách 

2005-2008 EU Chủ nhiệm 

Lý thuyết Boolean cho nghiên cứu so sánh định 

tính khoa học xã hội 

2004-2005 EU Chủ nhiệm 
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2. Các công trình khoa học đã công bố (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư 

nhà nước quy định): Tên công trình, năm công bố, nơi công bố. 

TT Tên công trình Tác giả Nơi công bố 

(tên tạp chí đã 

đăng/nhà xuất bản) 

Năm 

công bố 

Sách 

1  Institutional framework of 

participatory mechanism 

 Lambert Academic 

Publishing  

2009 

2  Tổng quan chính sách công  Nhà xuất bản chính trị 

quốc gia - sự thật  

2016 

Giáo trình 

1  Những vấn đề cơ bản của chính sách 

công 

 Học viện KHXH 2012 

Tạp chí quốc tế 

1  Innovative governance from public 

policy unities 

Tác giả Journal of Business 

Research (Scorpus) 

2015 

2  The sustainability of social policy 

processes: a cross-country qualitative 

comparative analysis (QCA) 

Tác giả Journal of Korean 

Policy Studies 

(Scorpus) 

2016 

3  Evaluation of education policy 

implementation in Vietnam.  

Tác giả Asian Journal of 

Education and Social 

Sciences; 

2018 

4  Local Governance in Vietnam  Tác giả Asian Journal of 

Economics, 

Management and Trade 

2018 

5  Impact of institutional rules on 

policy performance.  

Tác giả Asian Research Journal 

of Art and Social 

Sciences 

2018 

6  Human Resources Management in 

Government: Case study of Vietnam.  

Tác giả South Asian Journal of 

Social Studies and 

Economics.  

2019 
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Tạp chí quốc gia 

1  Trends shaping the education policy 

planning and implications for 

education policy making in Vietnam 

Tác giả Vietnam’s Socio-

economic development; 

Vietnam Academy of 

Social Sciences (VASS) 

12/2019 

2  Giải pháp đưa mục tiêu phát triển 

bền vững vào kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội ở Việt Nam 

Tác giả Tạp chí Khoa học 

Chính trị 

11/2019 

3  Chính sách bảo vệ môi trường ở Việt 

Nam: Vấn đề và giải pháp 

Tác giả Tạp chí Khoa học 

Chính trị (Kế hoạch) 

01/2019 

4  Kiểm soát quyền lực trong chu trình 

chính sách 

Tác giả Tạp chí Khoa học 

Chính trị 

10/2018 

5  Những vấn đề lý luận về phát triển 

bền vững và kinh tế xanh ở Việt 

Nam 

Tác giả Tạp chí chính sách và 

quản lý (VNU), Đại học 

Quốc gia, Hà Nội 

6/2018 

6  Tổng quan về chính sách xã hội: Từ 

thực tiễn Việt Nam 

Tác giả Tạp chí Khoa học 

Chính trị 

3/2018 

7  Truyền thông chính sách trong các 

khâu của chu trình chính sách công 

Tác giả Tạp chí Lý luận chính 

trị và Truyền thông số 

tháng 3/2018 

3/2018 

8  Bàn về thực hiện phương châm hành 

động của Chính phủ đối với ngành 

nội vụ 

Tác giả Tạp chí tổ chức nhà 

nước, Bộ Nội Vụ 

3/2018 

9  Mô hinh phát triển bền vững EU và 

OECD: Hàm ý chính sách phát triển 

bền vững cho Việt Nam 

Tác giả Tạp chí cộng sản 3/2018 

10  Vấn đề chính sách dịch vụ công trực 

tuyến ở Việt Nam và định hướng giải 

pháp 

Đống 

tác giả 

Tạp chí Khoa học 

Chính trị 

2/2018 

11  Giải pháp hoàn thiện và tăng cường 

thực hiện chính sách đào tạo bồi 

dưỡng cán bộ công chức ở nước ta 

Tác giả Tạp chí tổ chức nhà 

nước, Bộ Nội Vụ 

1/2018 
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12  Bàn về giải pháp chính sách cung 

ứng dịch vụ công theo tinh thần 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 

khóa XII 

Tác giả Tạp chí cộng sản 1/2018 

13  Xây dựng đội ngũ công chức ngành 

Tòa án – Thực trạng và giải pháp 

(nghiên cứu thực tiễn tỉnh Tây Ninh) 

Đồng 

Tác giả 

Tạp chí Khoa học 

Chính trị 

2017 

14  Một số nhân tố ảnh hưởng đến chính 

sách nghị viện 

Tác giả Tạp chí nghiên cứu lập 

pháp 

2017 

15  Policy design in the reduction of 

greenhouse gas emission in Vietnam 

Đồng 

tác giả 

Vietnam’s Socio-

economic development 

2017 

16  Chính sách cung ứng dịch vụ công ở 

nước ta 

Tác giả Tạp chí Khoa học 

Chính trị 

2017 

17  Nghiên cứu năng lực công chức xây 

dựng và thực thi chính sách – pháp 

luật trong bối cảnh đổi mới và hội 

nhập ở nước ta hiện nay 

Tác giả Tạp chí tổ chức nhà 

nước, Bộ Nội Vụ 

2017 

18  Về tăng cường thực hiện chính sách 

phát triển bền vững ở Việt Nam hiện 

nay 

Tác giả Tạp chí cộng sản 2017 

19  Chính sách an toàn môi trường - xã 

hội điện hạt nhân trên thế giới và 

hàm ý cho Việt Nam 

Đồng 

tác giả 

Tạp chí KHXHVN 2017 

20  Theo dõi thi hành pháp luật ở nước 

ta: Vấn đề và giải pháp 

Tác giả Tạp chí Khoa học 

Chính trị 

2017 

21  Chính sách phát triển nguồn nhân 

lực khu vực công tại Việt Nam 

Tác giả Tạp chí Khoa học 

Chính trị 

2017 

22  Thực hiện chính sách phát triển công 

nghệ cao ở Việt Nam 

Tácgiả Tạp chí Khoa học 

ĐHQGHN: Nghiên cứu 

Chính sách và Quản lý, 

Tập 32, Số 4 (2016) 50-

56 

2016 

23  Phân tích chính sách trong Luật ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật 

2015 

Tác giả Tạp chí Khoa học 

Chính trị 

2016 
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24  Tìm hiểu chính sách giảm khí phát 

thải của Hoa Kỳ 

Tác giả Tạp chí Châu Mỹ Ngày 

Nay 

2016 

25  Policy instruments in climate change 

policy of Vietnam for Greenhouse 

Gas emission reduction in the period 

of 2021-2030 and vision to 2050 

Tác giả Vietnam’s Socio-

economic development 

2016 

26  Công cụ chính sách công: Những 

vấn đền lý luận và thực tiễn 

Tác giả Tạp chí Khoa học 

Chính trị 

2016 

27  Thể chế chính sách công tại Việt 

Nam: Thực trạng và giải pháp 

Tác giả Tạp chí Khoa học 

Chính trị 

2016 

28  Một số vấn đề và giải pháp đối với 

chính sách an sinh xã hội ở Việt 

Nam hiện nay 

Tác giả Xã hội học 2016 

29  Về chính sách phát triển nông nghiệp 

công nghệ cao ở nước ta 

Tác giả Bộ Tạp chí cộng sản, 

Ban Chấp hành TW 

Đảng CSVN 

Số 881 

(3-2016) 

30  Điểm mới về quy trình chính sách 

trong Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015 

Tác giả Tạp chí tổ chức nhà 

nước, Bộ Nội Vụ 

5/2016 

31  Innovative governance from public 

policy in Vietnam 

Tác giả Vietnam’s Socio-

economic development 

2015 

32  Chu trình chính sách công: Những 

vấn đề lý luận và thực tiễn tại nước 

ta 

Tác giả Tạp chí Khoa học chính 

trị 

2015 

33  Co-benefit of climate change and 

green growth policy in Vietnam 

Tác giả Vietnam’s Socio-

economic 

2015 

34  Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa 

Kỳ trên lĩnh vực chính trị - ngoại 

giao: hiện trạng, những vấn đề đặt ra 

và triển vọng 

Tác giả Nghiên cứu Ấn độ và 

Châu á 

2015 

35  Một số vấn đề về thực hiện chính 

sách công ở nước ta 

Tác giả Tạp chí Khoa học chính 

trị 

2015 
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36  Những vấn đề cốt lõi trong đổi mới 

thể chế tại Việt Nam hiện nay 

Tác giả Khoa học xã hội 2015 

37  Những vấn đề lý luận và thực tiễn về 

năng lực xây dựng và thực hiện 

chính sách công 

Tác giả Tạp chí tổ chức nhà 

nước, Bộ Nội Vụ 

2015 

38  Thực trạng và các giải pháp xây 

dựng và phát triển đội ngũ giảng 

viên của khoa Chính sách công tại 

Học viện Khoa học xã hội. 

Tác giả Tạp chí nhân lực 

KHXH 

2015 

39  Xây dựng chính sách công: Vấn đề, 

giải pháp và các yếu tố ảnh hưởng 

Tác giả Lý luận chính trị 2014 

40  Khái niệm Chính sách công Tác giả Lý luận chính trị 2014 

41  Chính sách bồi thường, hỗ trợ tái 

định cư trong thu hồi đất: Vấn đề và 

giải pháp 

Tác giả Bộ Tạp chí cộng sản, 

Ban Chấp hành TW 

Đảng CSVN 

2014 

42  Về chính sách công hiện nay ở Việt 

Nam 

Tác giả Bộ Tạp chí cộng sản, 

Ban Chấp hành TW 

Đảng CSVN 

2014 

43  Chính sách lao động - việc làm ở 

Việt Nam: Thực trạng và giải pháp 

Tác giả Tạp chí xã hội học 2014 

44  Chính sách phát triển nguồn nhân 

lực khoa học và công nghệ ở Việt 

Nam hiện nay 

Tác giả Tạp chí khoa học xã hội 2014 

45  Phân tích chính sách quan hệ chính 

trị, ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ 

Tác giả Tạp chí Châu Mỹ ngày 

nay 

2014 

46  Đánh giá chính sách công tại Việt 

Nam: Những vấn đề lý luận và thực 

tiễn 

Tác giả Tạp chí Khoa học chính 

trị 

2014 

47  Quá trình xây dựng chính sách công 

tại các nước đang phát triển 

Tác giả Tổ chức nhà nước 2014 

48  Chính sách xây dựng pháp luật: Vấn 

đề và giải pháp 

Tác giả Tổ chức nhà nước 2014 

49  Xây dựng mạng lưới nghiên cứu và 

phân tích chính sách công tại Việt 

Nam 

Tác giả Tạp chí Khoa học chính 

trị 

2014 

50  Chính sách công theo tinh thần Hiến 

pháp năm 2013 

Tác giả Tạp chí khoa học xã hội 2014 

51  The implementation regulatory 

impact assessment and public policy 

in Vietnam 

Tác giả Vietnam’s Socio-

economic 

2014 
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52  Climate change policy in Vietnam Tác giả Vietnam’s Socio-

economic 

2014 

53  Luật Biển Quốc tế hiện đại Tác giả Tạp chí Châu Mỹ ngày 

nay 

2014 

54  Giảng dậy nghiên cứu chính sách 

công tại Học viện KHXH giai đoạn 

2010 – 2014 

Tác giả Tạp chí nhân lực 

KHXH 

2014 

55  Một số giải pháp về thu hút và giữ 

người tài trong bộ máy nhà nước 

Tác giả Tổ chức nhà nước 2009 

56  Về hệ thống chỉ số giám sát đánh giá 

chương trình tổng thể cải cách hành 

chính 

Tác giả Tổ chức nhà nước 2007 

57  Về Bộ Luật quản lý công vụ của Anh Tác giả Tổ chức nhà nước 2007 

Báo cáo hội nghị quốc tế 

1  Institutionnal constraints on policy 

performance 

Tác giả Hội thảo quốc tế  

Chung Hsing Uni 

(Taiwan) 

2018 

2  How a country adapted the standard 

of public administration reform 

Tác giả Hội thảo quốc tế   

(National Open 

University of Taiwan) 

2018 

3  Evaluation of education policy in 

Vietnam 

Tác giả Hội thảo quốc tế 

(HANU) 

11/2018 

4  “Cross-country comparative analysis 

of social policy processes: 

Implications for the sustainability in 

Vietnam”  

Tác giả Hội thảo quốc tế 

(HCMA - VSLP 2018)  

10/2018 

5  How a country adapted the standard 

of public administration reform 

Tác giả Hội thảo quốc tế  2018 

6  Theoretical framework of 

information and communication of 

public policy in a policy cycle; 

KOICA and Academy of Journalism 

and Communication 

Tác giả Hội thảo quốc tế  2017 

7  Consultation and public policy 

evaluation in Vietnam; Vietnam 

Association of Administrative 

Sciences. 

Tác giả Hội thảo quốc tế  2017 

8  Analyzing of public service 

deliveries in Vietnam: Theoretical 

and practices 

Tác giả Hội thảo quốc tế  2017 
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9  Human resources management in 

government 

Tác giả Hội thảo quốc tế tại Đài 

Loan 

2017 

10  3rd international conference of 

public policy (ICPP) conference in 

Singapore; chair of 02 panel; authors 

of 02 research papers 

Tác giả Hội thảo quốc tế tại 

Singapore 

2017 

11  Outcomes of local government 

reforms in Vietnam 

Tác giả Hội thảo quốc tế KAPA 

tại GSPA / SNU Hàn 

Quốc) 

2017 

12  Công cụ chính sách giảm khí phát 

thải nhà kính trong giai đoạn 2021-

2030 và tầm nhìn đến 2050 tại Việt 

Nam 

Tác giả HT Quốc tế Việt Nam 

Học lần 5 

2016 

13  Thực hiện chính sách phát triển công 

nghệ cao ở Việt Nam 

Tác giả HT Quốc tế Việt Nam 

Học lần 5 

2016 

14  Evaluation of national policy to 

promote high-tech agriculture and 

agriculture-based tourism in Vietnam 

(organised by KEI-VASS-RAC-

LASS JOINT CAPACITY 

BUILDING SEMINAR) 

Tác giả The international 

workshop  

2015 

15  Sự thay đổi chính sách và vận động 

chính sách. Công trình được chuyển 

thành 01 chương cuốn sách tên "Sự 

thay đổi chính sách và vận động 

chính sách" do GS.TS Đào Trí Úc và 

PGS.TS. Vũ Công Giao chủ biên. 

Tác giả Hội thảo do Viện Lãnh 

đạo học & Chính sách 

công và Viện Chính 

sách công và pháp luật 

tổ chức.  

2015 

16  Tổng quan về chính sách xã hội từ 

thực tiễn Việt Nam. Công trình được 

trình bày tại hội nghị. Công trình 

được lựa chọn đăng toàn văn trên kỷ 

yếu hội thảo quốc tế GASS-

ADI/GSPA/SNU 

Tác giả Hội thảo quốc tế tại 

Học viện KHXH.  

2014 

17  Human Resources Management in 

Government: case of Vietnam 

Tác giả Hội thảo quốc tế tại 

Viện ADI/GSPA, Đại 

học Quốc gia Seoul, 

Hàn Quốc 

2014 
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18  Innovative governance from public 

policy making in Vietnam (Công 

trình được trình bầy tại hội nghị 

quốc tế có đánh giá phản biện độc 

lập (panel review). Công trình được 

lựa chọn đăng toàn văn trên kỷ yếu 

hội thảo quốc tê của về chính sách 

công của Trường Chính sách công 

Lý Quang Diệu) 

Tác giả Hội thảo quốc tế tổ 

chức tại Trường Đại 

học Hàng Châu, Trung 

Quốc.  

2014 

19  Process of public policy formulation 

in developing countries (Công trình 

được trình bày tại Hội nghị có đánh 

giá phản biện độc lập (panel review). 

Công trình được đăng toàn văn trên 

ký yếu hội thảo quốc tế.) 

Tác giả Đại hội chính sách công 

lần thứ 1.  

2014 

20  Khái quát về nền dân chủ Ấn Độ (Tổ 

chức bởi Viện Hàn lâm KHXHVN 

và các Đại sứ quán và các cơ sở 

nghiên cứu quốc tế.) 

Tác giả Hội thảo quốc tế tại Hà 

Nội  

2007 

21  Grassroots institutions of the 

participation in Vietnam 

Tác giả Hội thảo quốc tế tại Đại 

học Louvain, Vương 

Quốc Bỉ 

2006 

22  Needs of the poor people: Capability 

and Functioning approach 

Tác giả Hội thảo quốc tế về 

Kinh tế công (Public 

Economics) 

2006 

 

Xác nhận của cơ quan 

Hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

PGS. TS. Nguyễn Văn Trào 

 Hà Nội, ngày        tháng 12 năm 2019 

Người khai kí tên 

 

 

 

 

 

Giảng viên, Tiến sĩ 

Đỗ Phú Hải 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: NGUYỄN QUÝ BÍNH              Giới tính:  Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 22-4-1946              Nơi sinh: Hà Nội 

Quê quán: Yên Thái, Bưởi, Hà Nội.           Dân tộc:  Kinh 

Học vị cao nhất:  Thạc sĩ Luật                     Năm, 1991, ĐH Luật Harvard, Mỹ. 

Chức danh khoa học cao nhất:                    Năm bổ nhiệm:  

Chức vụ (hiện tại và trước khi nghỉ hưu):  

- Nguyên Phó Trưởng Khoa Quốc tế học, ĐH Hà Nội (2013-2015); 

- Nguyên Vụ Trưởng Vụ Luật pháp quốc tế, Bộ Ngoai giao (1993-1997)  

- Đại sứ, Trưởng phái đoàn đại diện của Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc và WTO 

(1997-2003) 

- Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia (2004-2009). 

Đơn vị công tác (hiện tại và trước khi nghỉ hưu):  

- Khoa Quốc tế học, ĐH Hà Nội (2013-2015); 

- Bộ Ngoai giao (1970 - 2009)  

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Phòng 1203, chung cư 249A Thụy Khuê, HN. 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 04 35535363;      DĐ: 0903479838 

Fax:                                      E-mail: ngquibinh@yahoo.com 

Số CMND: 010 417 846      Ngày cấp: 6/9/1995.       Nơi cấp: CA Hà Nội. 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo:          Đại học chính quy. 

Nơi đào tạo:         Đại học Ngoại giao. 

Ngành học:          Quan hệ quốc tế & luật quốc tế. 

Nước đào tạo:      Việt Nam                          Năm tốt nghiệp: 1970 

2. Sau đại học 

- Chứng chỉ:    ĐH Kinh tế Budapest.        Năm học 1971- 1973 

- Thạc sĩ chuyên ngành:  Luật quốc tế.      Năm học: 1980-1981 
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Nơi đào tạo: Viện Nghiên cứu xã hội (ISS), La Haye, Hà Lan. 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Thạc sĩ Luật và Kinh tế tài chính.  Năm cấp bằng: 1991; Nơi đào 

tạo: ĐH Luật Harvard, Hoa Kỳ. 

- Chính trị Cao cấp: Học viện Chính trị quốc gia HCM; 1988 & 2006. 

- Ứng viên Tiến sĩ KH (SJD Candidate):  Thuế quốc tế - Đánh và quản lý dự án. Năm cấp 

chứng chỉ hoàn thành phần lý thuyết: 1991 

Nơi đào tạo:  ĐH Luật Harvard, Hoa Kỳ 

      Tên luận án:   Cải cách Hệ thống Thuế của Việt Nam. 

3. Ngoại ngữ: 

- Tiếng Anh:              Mức độ sử dụng: Thành thạo 

- Tiếng Pháp:             Mức độ sử dụng: Cơ bản 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc 

 đảm nhiệm 

1970-1971 Trường ĐH Ngoại giao Giáo viên tiếng Anh 

 

1974-1975 Vụ Bắc Mỹ 2, Bộ Ngoại  giao  Chuyên viên 

 

1975-1978 Vụ Các tổ chức quốc tế, BNG Chuyên viên 

 

1978- 1981 Vụ luật pháp quốc tế, BNG Chuyên viên 

 

1982-1986 Phái đoàn thường trực của Việt Nam bên 

cạnh Liên Hợp quốc, New York  

Bí thư thứ 2 

1987-1997 Vụ luật pháp quốc tế, BNG Phó Vụ TRương và Vụ 

Trưởng 

1997-2002 Phái đoàn thường trực của Việt Nam bên 

cạnh Liên Hợp quốc và WTO. 

Đại sứ, Trưởng phái đoàn 

đại diện (Genève). 

2003-2007 Ủy ban Biên giới quốc gia Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

 

2009-2010 ĐH Louisville & ĐH Luật Harvard, Hoa 

kỳ 

Học giả Fulbright, giảng 

viên cao học 

2011- hiện nay Khoa Quốc tế học, Đại học Hà Nội Giảng viên, Phó Trưởng 

Khoa 

2012-2018 Thành viên Tòa án Trọng tài Quốc tế  La 

Haye 

Do chính phủ bổ nhiệm 
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KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT 

- Được thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Không bị kỷ luật gì. 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

Stt Tên đề tài  

nghiên cứu  

Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp 

(NN,Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

trong đề tài 

1 Việt Nam gia nhập LHQ 1976-1977 Nhà nước Tham gia 

2 Hoạt động của Việt Nam tại Hội 

nghị Luật Biển lần 3 của LHQ 

1978-1982 Bộ- Nhà nước Tham gia (là 

thành viên đoàn 

VN dự hội nghị) 

3 Việt Nam thừa kế ghế hội viên 

của CQ Sài Gòn tại Ngân hàng 

thế giới và IMF  

1976-1977 Nhà nước Tham gia 

4 Đàm phán giải quyết tài sản bị 

Mỹ phong tỏa+ tài sản Mỹ đòi 

bồi thường+ tài sản ngoại giao 2 

bên 

1993-1995 Bộ Ngoại giao Chủ trì (trưởng 

doàn đàm phán 

chuyên viên 

5 Đàm phán phân định thềm lục 

địa VN-Thái lan 

1993-1996 Bộ Ngoại giao  Chủ trì (trưởng 

doàn đàm phán 

chuyên viên 

6 Chủ quyền của Việt Nam đối với 

2 quần đảo Hoàng Sa-Trường 

Sa. 

1990-1997 Bộ Ngoại giao  Tham gia  

+ chủ trì 

7 Đàm phán phân định biên giới 

VN-TQ và VN-CPC  

1986-1997 

2003-2007 

Bộ Ngoại giao Tham gia và 

Chủ trì  
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2. Các công trình khoa học đã công bố (tên công trình, năm và nơi công bố): 

Stt Tên công trình Năm 

công bố 

Tên tạp chí,  

nơi xuất bản 

1 Cải cách hệ thống thuế tại Viêt Nam 1991 Harvard Law School 

2 Giới thiệu 1 số vấn đề cơ bản của 

Luật Biển ở Việt Nam 

2004 Nhà XB Chính trị Quốc gia  

3 Hài hòa Hệ thống pháp luật nhằm 

phát triển kinh tế tại Viêt Nam giai 

đoạn 1986-2010. 

2010 Đại học Louisville, KY, Mỹ  

(SSRN (id 1653472) 

4 Quan hệ Thương mại Việt Nam-Mỹ 

(Vietnam Doing Trade with the U.S.) 

2010 Đại học Louisville, KY, Mỹ 

(SSRN (id1653475) 

5 Việt Nam đàm phán gia nhập WTO 

1995-2006  

2010 Đại học Louisville, KY, Mỹ  

(SSRN (id 1653478) 

6 Cẩm nang hướng đẫn Kinh doanh tại 

Việt Nam (A Corporate Counsel’s 

Guide to Doing Business in VN).  

2011, 

2012, 

2013 

NXB Thomson West (Hoa Kỳ) 

2010, tái bản lần 2 & 3 năm 

2012-2013. 

7 Giáo trình giảng dạy môn Nhân 

quyền cho Học viện Ngoại giao và 

các trường ĐH khác. 

2013-

2014 

Chương trình UNDP và Bộ 

Ngoại giao VN phối hợp (chủ đề 

tài). 

 

Xác nhận của cơ quan 

Hiệu trưởng 

 

 

 

 

PGS. TS. Nguyễn Văn Trào 

 Hà Nội, ngày        tháng 12 năm 2019 

Người khai kí tên 

 

 

 

 

Giảng viên, Thạc sĩ 

Nguyễn Quý Bính 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Lương Minh Phương Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 04/11/1978  Nơi sinh: Hà Nội 

Quê quán: Hưng Yên Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ  

Năm, nước nhận học vị: 2015 – Cộng hoà liên bang Đức  

Chức danh khoa học cao nhất: không  ........ Năm bổ nhiệm:  

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên 

Đơn vị công tác (hiện tại): Khoa quốc tế học – Đại học Hà Nội  

Chỗ ở nhà riêng: 1608 V4 HomeCity, 177 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại liên hệ: 04 3553 5363 (Cơ quan)  ........ DĐ: 0919636713 

E-mail: lminhphuong@gmail.com  

Số CMND: 001178003440             Ngày cấp: 5/1/2015 Nơi cấp: TP Hà Nội  

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1.Đại học 

Tên trường Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng, 

năm- Đến 

tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

trình độ gì? 

Trường Đại học Ngoại 

thương Hà Nội 
Kinh tế đối ngoại 1996-2001 Chính qui  Cử nhân kinh tế 

2. Sau đại học 

Tên trường Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng, 

năm- Đến 

tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

trình độ gì? 

Trường đại học ngoại 

thương Hà Nội   

Kinh tế thế giới và 

Quan hệ kinh tế quốc 

tế 

2001-2005 Chính qui  Thạc sĩ 

Đại học Rostock 

(cộng hoà liên bang 

Đức) 

Khoa học giáo dục và 

Phương pháp xã hội 
2010-2015 Chính qui Tiến sĩ 

mailto:lminhphuong@gmail.com
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3. Ngoại ngữ 

 

- Tiếng Anh:              Mức độ sử dụng: Thành thạo 

- Tiếng Đức:             Mức độ sử dụng: Giao tiếp tốt 

- Tiếng Pháp:            Mức độ sử dụng: Cơ bản 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

TT 
Thời gian Đơn vị công tác 

Công việc 

đảm nhiệm 

1 11/2016-nay Khoa Quốc tế học, Trường đại học Hà Nội Giảng viên 

2 

06/2016-

12/2016 

Khoá giảng dạy quốc tế cho các sinh viên các nước 

Đông Nam Á (ASEAN) trong khuôn khổ Sáng kiến 

“Chuỗi bài giảng của Tổ chức Hội nghị Bộ trưởng 

Giáo dục các nước Đông Nam Á – Cơ quan trao đổi 

hàn lâm Đức (SEAMEO-DAAD)”  

Giảng viên 

3 5/2015-

10/2016 

Trung tâm phân tích và dự báo nhu cầu đào tạo nhận 

lực, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam 

Cán bộ nghiên 

cứu 

4 06/2010-

04/2015 

Trường Đại học Rostock (CHLB Đức) Nghiên cứu sinh 

5 08/2013-

2/2015 

Viện Khoa học giáo dục và Phương pháp xã hội - Đại 

học Rostock (Cộng hoà liên bang Đức) 

Trợ giảng 

 

6 08/2012-

12/2014 

Các khoá đào tạo cho người nhập cư của tổ chức 

Diên Hồng (CHLB Đức) 

Giảng viên 

7 12/2004-

05/2010 

Tổ chức ActionAid quốc tế tại Việt Nam Cán bộ quản lý 

dự án 

8 08/2001-

11/2004 

Dự án Phát triển giáo dục tiểu học – Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và JICA 

Cán bộ dự án 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 
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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 Nghiên cứu đánh giá trường kì 

về Trao quyền cho phụ nữ 

trong lĩnh vực nông nghiệp và 

du lịch (GREAT)  

4/2019-

4/2021 

Nguồn tài trợ Đại 

sứ quán Úc, đơn vị 

triển khai là Đại 

học Minnesota 

(Mỹ) 

Trưởng nhóm 

nghiên cứu trong 

nước 

2 
Nghiên cứu cải tổ hệ thống 

giáo dục Việt Nam (RISE)  
7/2017-

8/2022 

Nguồn tài trợ 

DFID, đơn vị thực 

hiện: ĐH 

Minnesota (Mỹ) 

Trưởng nhóm 

nghiên cứu trong 

nước 

3 Nghiên cứu đánh giá các mô 

hình và chương trình giáo dục 

làm cha mẹ và xây dựng 

chương trình quốc gia về giáo 

dục làm cha mẹ 

9/2018-

5/2019 

Plan International Đồng trưởng nhóm 

4 Nghiên cứu xây dựng môi 

trường giáo dục an toàn, than 

thiện và lành mạnh ở các cơ sở 

giáo dục mầm non và phổ 

thông tại Việt Nam  (ngân sách 

4 tỷ VNĐ)  

11/2017-

11/2020 

Đề tài nhà nước Nghiên cứu viên 

chính 

5 Nghiên cứu xây dựng môn 

trường học tập đa văn hoá 

trong các cơ sở giáo dục mầm 

non ở các vùng khó khăn tại 

các tỉnh phía Bắc và miền trung 

của Việt Nam  

10/2017-

10/2019 

Đề tài cấp Bộ Thành viên nghiên 

cứu 

6 Nghiên cứu dự báo nguồn nhân 

lực trong lĩnh vực công nghệ 

thông tin của Việt Nam  (5 tỷ 

VNĐ) 

5/2017-

5/2020 

Đề tài nhà nước Thành viên nghiên 

cứu 

7 “Nghiên cứu ban đầu về xây 04/2016- Nghiên cứu của Trưởng nhóm 



30 

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 

dựng chương trình phát triển 

cho trẻ qua lăng kính phân tích 

Quyền lực ở huyện Tân Lạc, 

tỉnh Hoà Bình”  

3/2017 Childfund Úc nghiên cứu 

8 
Nghiên cứu xây dựng Sáng 

kiến thúc đẩy Quyền của trẻ 

(PRS)  

01-12/ 

2015 

Nghiên cứu của Tổ 

chức ActionAid 

quốc tế tại Việt 

Nam 

Trưởng nhóm 

nghiên cứu 

9 Đánh giá giữa kỳ Dự án phát 

triển giáo dục trẻ thơ ở Gia Lai  

03-12/ 

2015 

Tổ chức Plan Quốc 

tế ở Việt Nam 

Trưởng nhóm 

nghiên cứu 

10 Nghiên cứu xây dựng năng lực 

dạy học đa văn hóa để đảm bảo 

Quyền tiếp cận giáo dục có 

chất lượng cho trẻ dân tộc thiểu 

số: Nghiên cứu điển hình trên 

Dân tộc Hmông ở Việt Nam 

6/2010-

12/2014 

 Nghiên cứu của 

DAAD 

Nghiên cứu sinh 

11 Nghiên cứu “Giáo dục vì 

Tương lai - Tiếp cận phương 

pháp sư phạm của Việt Nam 

trong bối cảnh Châu Á Thái 

Bình Dương”  

07-

12/2013 

UNESCO Bangkok Nghiên cứu viên 

2.Các công trình khoa học đã công bố: 

2.1. Sách và chương sách: 

TT Tên công trình Năm xuất 

bản 

Nhà xuất bản 

1 Các câu chuyện về Quyền trẻ em dành cho 

trẻ thiệt thòi ở tỉnh Lai Châu 

2016 Nhà xuất bản Hồng Đức 

2 Các câu chuyện về Bình đẳng giới dành 

cho trẻ thiệt thòi ở tỉnh Lai Châu 

2016 Nhà xuất bản Hồng Đức 

3 Các câu chuyện về văn hoá bản địa và trò 

chơi dân gian của người Hmông ở tỉnh Lai 

2016 Nhà xuất bản Hồng Đức 
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Châu 

4 Các câu chuyện về Kỹ năng sống và 

Phòng chống thiên tai cho trẻ thiệt thòi ở 

tỉnh Lai Châu 

2016 Nhà xuất bản Hồng Đức 

5 Tài liệu Giáo dục địa phương môn Lịch Sử 

lớp 4, 5 

2009 NXB Hồng Hà 

6 Văn hóa: tri thức bản địa 2009 NXB Meteor 

7 Y tế: tri thức bản địa 2009 NXB Meteor 

8 Tài liệu giáo dục địa phương môn Địa lý 

lớp 4, 5 

2009 NXB Hồng Hà 

9 Tài liệu Giáo dục địa phương môn Đạo 

Đức lớp 1, 2 và 3 

2008 NXB Hồng Hà 

10 Tài liệu Giáo dục địa phương môn Toán 

lớp 1, 2 và 3 

2008 NXB Hồng Hà 

11 Tài liệu Giáo dục địa phương môn Tiếng 

Việt lớp 1, 2 và 3 

2008 NXB Hồng Hà 

12 Tài liệu hướng dẫn tang cường hiệu quả 

hoạt động của trung tâm học tập cộng 

đồng qua mô hình kết nối với các nhóm 

phát triển cộng đồng ở cấp thôn bản 

2009 NXB Meteor 

 

2.2. Tạp chí: 

TT Tên công trình Năm công 

bố 

Tên tạp chí 

13 Redesigning early childhood care 

education in Vietnamese families in the 

era of industrial revolution 4.0.  

2019 Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần 

thứ 1 về Chăm sóc giáo dục 

trẻ thơ và giáo dục làm cha 

mẹ 

(ICECCEP) “Navigating 

Practices, Strategy and 

Approach of Children Well-

being in the Industrial 

Revolution 4.0 Era”, 17-
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18/10/2019, Bandung, 

Indonesia 

14 A Multi-disciplinary approach to promote 

positive parenting in early childhood 

development. 

2019 Kỷ yếu Hội thảo Mạng lưới 

khu vực Châu Á Thái Bình 

Dương về giáo dục trẻ thơ 

hàng năm (ARNEC), 4-

6/12/2019, Hanoi. 

15 Equality of learning in Vietnam: Do 

teachers’ classroom practices address 

inequities among ethnic minority students? 

2019 Kỷ yếu Hội thảo CIES 

2019, San Francisco, 14-

18/4/2019. 

16 Intercultural competence in teaching at 

higher education 

2018 Kỷ yếu Hội thảo quốc tế 

“Phát triển nguồn nhân lực 

chất lượng cao: Thực trạng 

và xu hướng quốc tế hoá 

giáo dục đại học”, 11-

12/12/2018, Hà Nội. 

17 Qualitative Analysis of Teaching and 

Learning Competencies: Video study of 

secondary classrooms in Vietnam 

2018 Kỷ yếu, Hội thảo RISE 

trường đại học Oxford, 

6/2018. 

18 Early Childhood Care and Development 

Knowledge and Practices of ethnic 

minorities in Vietnam from the cultural 

perspective 

2017 Tạp chí KHoa học giáo dục 

Việt Nam (2017). 

19 Migration and Access to Quality 

Education of Left-behind Children in 

Vietnam 

2015 Kỷ yếu Hội thảo quốc tế 

“Socio-economic Change 

and EducationHanoi, 

November 2015 

20 Kulturunterschiede in der Erziehung – 

Vietnamesische Kinder zwischen Schule 

und Familie in Rostock 

2015 Tạp chí Đông Nam Á, Số 4 

(2014): Südostasien in 

Deutschland 

21 Minority Status and Schooling of the 

Hmong in Vietnam  

2013 Hmong Studies Journal, 

Vol. 14 (2013), 1-37 

22 Conceptualizing quality education from 

the paradigm of recognition 

2014 Journal of Education and 

Practice 
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2.3. Hội thảo khoa học: 

TT Tên công trình Năm 

công bố 

Tên hội thảo khoa học 

23 Redesigning early childhood care 

education in Vietnamese families 

in the era of industrial revolution 

4.0 

2019 1st International Conference on Early 

Childhood Care Education and 

Parenting (ICECCEP) “Navigating 

Practices, Strategy and Approach of 

Children Well-being in the Industrial 

Revolution 4.0 Era”, 17-18 October, 

2019, Bandung, Indonesia 

24 Teaching and learning practices 

in classrooms for ethnic minority 

children and Kinh ones 

2019 International Advisory Workshop 

“Research on Improving System of 

Education” in Hanoi, 15 August 2019, 

MOET, VNIES and University of 

Minnesota 

25 Intercultural competence in 

teaching at higher education 

2018 International Conference “Development 

of Human Resources: Situation and 

Trends of Internationalization of Higher 

Education” on 11 and 12 December 

2018 in Hanoi organized by HANU, 

UCD, VNIES and IRD with funding 

from DAAD and IRISHAID and 

HANU 

 

26 “Contribution of Education and 

Research to Sustainable 

Development in Vietnam” 

2017 DAAD Regional Alumni Meeting 

“Environment and Health”, from May 

26th to May 28th 2017 in Hanoi 

(Vietnam). 

27 Chia sẻ kinh nghiệm về cuộc sống 

và nghiên cứu ở Đức 

2016 Hội thảo chia sẻ về cuộc sống và nghiên 

cứu tại Đức cho Nghiên cứu sinh Việt 

Nam đi du học ở Đức, tháng 3/2016 (Cơ 

quan trao đổi hàn lâm Đức – DAAD), 

tháng 3 năm 2016 

28 Hội thảo tham vấn ý kiến về 

“Khoá học giảng dạy trực tuyến 

cho các sinh viên 10 nước Đông 

Nam Á” trong Sáng kiến Chuỗi 

2016 Hội thảo quốc tế SEAMEO, Bali, 11-

13/05/2016 
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bài giảng của Tổ chức các bộ 

trưởng giáo dục các nước Đông 

Nam Á và cơ quan trao đổi hàn 

lâm Đức (SEAMEO &DAAD) tại 

Bali (Inđônêxia) 

29 Di cư và vấn đề tiếp cận giáo dục 

có chất lượng của trẻ có bố mẹ di 

cư ở Việt Nam 

2015 Hội thảo quốc tế “Chuyển đổi kinh tế xã 

hội và Giáo dục” tại Hà Nội, Việt Nam, 

ngày 3-4/11/2015 

30 

Xây dựng năng lực dạy học đa 

văn hoá cho giáo viên  

2015 Hội thảo quốc tế “Tiếp cận giáo dục của 

các dân tộc thiểu số ở các nước Châu 

Á”, Kowloon Bay, Hong Kong, 

17/04/2015 

31 Đặc điểm văn hoá của dân tộc 

Mông: một số gợi ý cho các nhà 

giáo dục ở Việt Nam  

2013 Hội thảo quốc tế về cộng đồng dân tộc 

thiểu số đa ngôn ngữ, Hamburg, 

Germany, 10–12/10/2013 

32 Xây dựng năng lực dạy học đa 

văn hoá cho giáo viên – Can thiệp 

đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục 

có chất lượng cho đồng bào dân 

tộc Mông ở Việt Nam  

2013 Hội thảo quốc tế về Xây dựng lại 

Phương pháp sự phạm, Singapore, June 

3–5, 2013 

33 Chia sẻ kinh nghiệm làm nghiên 

cứu dân tộc học ở các vùng dân 

tộc thiểu số 

2013 Hội thảo quốc tế về Giáo dục có chất 

lượng tại Hà Nội, Việt Nam, 15–

16/3/2013 

34 

Xây dựng chiến lược vân động 

chính sách cho bình đẳng giới 

trong giáo dục ở Việt Nam  

2009 Hội thảo quốc tế về vận động chính 

sách về bình đẳng giới dựa vào minh 

chứng: Bình đẳng và công bằng giới 

trong giáo dục, UNICEF và UNGEI ở 

Bangkok, Thái Lan, 8-11/9/2009 

35 

Thành lập và phát triển lien minh 

giáo dục quốc gia ở Việt Nam  

2009 Hội thảo tham vấn ý kiến các nước 

trong khu vực Châu Á Thái Bình 

Dương về việc thành lập Liên minh 

Giáo dục quốc gia, Kuala Lumpur, 

Malaysia, 27-29/3/2009 

36 Chiến lược cải cách giáo dục cho 

trẻ em dân tộc thiểu số ở Việt 

Nam  

2006 Hội thảo quốc tế về Xây dựng chiến 

lược phát triển giáo dục, NongNooc, 

Thái Lan, 31/10 –3/11/2006 
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                     Hà Nội, ngày   tháng 12 năm 2019 

Xác nhận của cơ quan 

Hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

PGS. TS. Nguyễn Văn Trào 

Người khai ký tên 

 

 

 

 

 

Giảng viên, Tiến sĩ 

Lương Minh Phương 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng       Giới tính: Nữ  

Ngày, tháng, năm sinh: 14/12/1978       Nơi sinh: Phú Thọ  

Quê quán: xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; Dân tộc: Kinh. 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                        Năm, nước nhận học vị: 2019- Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất: Tiến sĩ  Năm bổ nhiệm: 2019 

Chức vụ: Giảng viên 

Đơn vị công tác: Khoa Quốc tế học – Đại học Hà Nội 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số nhà 44- Ngõ 147, phố Triều Khúc, Xã Tân Triều, 

Huyện Thanh Trì, Hà Nội. 

Điện thoại di động: 0912976739 

Email: hangmtkhtn@gmail.com 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy  

Nơi đào tạo: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH QG Hà Nội 

Ngành học: Môi trường 

Nước đào tạo: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 2000 

Tên khóa luận tốt nghiệp: Khảo sát và nghiên cứu mối quan hệ giữa hàm lượng bụi lơ lửng 

với lượng xe, phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10. 

Người hướng dẫn: GS.TS. Phạm Ngọc Hồ 

2. Sau đại học 

2.1. Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học môi trường 

Năm cấp bằng: 2004 

Nơi đào tạo: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH QG Hà Nội 

Tên luận văn: Đánh giá khả năng bị tổn thương làm cơ sở cho quản lý tổng hợp đới bờ huyện 

Vạn Ninh, Khánh Hòa. 

mailto:hangmtkhtn@gmail.com
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Người hướng dẫn: GS.TS. Mai Trọng Nhuận 

2.2. Đào tạo nâng cao về Chính sách và quản lý môi trường, năm 2005 (bằng tiếng Anh) 

Năm cấp chứng chỉ: 2005 

Nơi đào tạo: Đại học quốc tế Bremen, Cộng hòa Liên bang Đức 

Thực tập tại: tại Đại học Oldenburg trong Dự án “Các chức năng kết nối trong các vùng bảo 

vệ đới bờ-ComCoast”; Tên chuyên đề: Thiết kế các yếu tố cho vùng bảo vệ đới bờ đa chức 

năng  

Người hướng dẫn: TS. Thomas Klenke 

2.3. Tiến sĩ chuyên ngành Chính sách công 

Năm cấp bằng: 2019 

Nơi đào tạo: Học viện Khoa học xã hội, Việt Nam  

Tên luận án: Đánh giá chính sách bảo vệ môi trường đô thị ở Việt Nam hiện nay 

Người hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Phú Hải  

3. Ngoại ngữ : 

 - Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Tốt 

 - Tiếng Đức Mức độ sử dụng: Giao tiếp cơ bản. 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN  

 

Thời gian  Đơn vị công tác Công việc đảm nhiệm 

Tháng 8/2019- 

nay 

Khoa Quốc Tế Học, 

Trường Đại Học Hà Nội  

Giảng viên quản lý bảo vệ môi trường, ứng 

phó biến đổi khí hậu, chính sách công 

Tháng 4/2009- 

7/2019 

Công ty Nghiên cứu tư 

vấn và đào tạo cho sự phát 

triển cộng đồng (RCTCD) 

Trưởng phòng môi trường và phát triển, 

đảm nhiệm các công việc 

Điều phối các dự án về môi trường và phát 

triển 

Đào tạo, tập huấn về  chính sách môi trường 

và phát triển 

Chuyên gia tư vấn chính sách phát triển bền 

vững đô thị và nông thôn  

Nghiên cứu và tư vấn chính sách công, 

chính sách môi trường, chính sách phát 

triển bền vững đô thị và nông thôn 
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Thời gian  Đơn vị công tác Công việc đảm nhiệm 

Tháng 4/2006 – 

3/2009 

Viện Quy hoạch Đô thị và 

Nông thôn quốc gia-Bộ 

Xây dựng.  

Nghiên cứu viên - Chuyên gia môi trường 

của Viện, đảm nhiệm các công việc 

Thực hiện đánh giá môi trường chiến lược 

cho các dự án quy hoạch xây dựng đô thị- 

nông thôn 

Thực hiện đánh giá tác động môi trường các 

dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị (giao 

thông, cấp điện, cấp nước, xử lý chất thải, 

nước thải...) 

Thực hiện các nghiên cứu về chính sách 

môi trường cho ngành xây dựng, phát triển 

đô thị, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí 

hậu. 

Chuyên gia tư vấn độc lập cho nhiều dự án 

phát triển đô thị và nông thôn  

Tháng 6/2000 – 

tháng 2/2005 

Khoa Môi trường, Đại học 

Khoa học Tự nhiên, Đại 

học Quốc gia Hà Nội. 

Giảng viên và nghiên cứu về quản lý bảo 

vệ môi trường  

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia  

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN Thời gian  

(bắt đầu - 

kết thúc) 

Đề tài 

cấp (NN, 

Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách 

nhiệm 

tham gia 

trong đề 

tài 

Đề tài NCKH-CN trọng điểm cấp bộ“Đổi mới 

phương pháp luận về quy hoạch và quản lý phát triển 

đô thị” 

2018-2019 Bộ Thành viên 

chính 

Đề tài NCKH “Nghiên cứu đề xuất mô hình và giải 

pháp quản lý phát triển bền vững đô thị nén”. 

2018-2019 Bộ Thành viên 

chính 

Đề tài NCKH-CN trọng điểm cấp bộ“Nghiên cứu 

quản lý phát triển quy hoạch xây dựng nông thôn mới 

khu vực ven đô thành phố lớn, giai đoạn 2015-2035” 

(03 trường hợp nghiên cứu: Hà Nội, Đà Nẵng và Cần 

Thơ).” 

2017-2018 Bộ Thành viên 

chính 
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Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN Thời gian  

(bắt đầu - 

kết thúc) 

Đề tài 

cấp (NN, 

Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách 

nhiệm 

tham gia 

trong đề 

tài 

Dự án SNKT “Điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng 

thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2035 

và tầm nhìn đến năm 2050 (Có tính đến biến đổi khí 

hậu)” 

2016-2018 Bộ Thành viên 

chính 

Đề tài “Đánh giá thực trạng chính sách cung ứng dịch 

vụ công ở nước ta” 

2017 Bộ Thư ký 

khoa học 

Dự án “Chiến lược Phát triển đô thị quốc gia đến năm 

2020 tầm nhìn 2030. Hoạt động (NUDS-2): Dịch vụ 

tư vấn Điều tra, khảo sát, thu thập dữ liệu đô thị và 

phân tích, đánh giá thực trạng phát triển đô thị toàn 

quốc” 

2016 Bộ Thành viên 

chính 

Đề tài “Nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu và tiêu chí quy 

hoạch giao thông đô thị bền vững tại các đô thị loại 

đặc biệt và loại I 

2007-2009 Bộ 

Thành viên 

chính 

Hợp phần SDU trong Chương trình Hợp tác Phát triển 

Việt Nam – Đan Mạch về Môi trường “Hướng dẫn kỹ 

thuật đánh giá môi trường chiến lược cho QHXD” 

2008 Bộ 

Thành viên 

chính  

Hợp phần SDU trong Chương trình Hợp tác Phát triển 

Việt Nam – Đan Mạch về Môi trường “Hướng dẫn kỹ 

thuật đánh giá tác động môi trường cho các dự án hạ 

tầng kỹ thuật đô thị” 

2008 Bộ 

Thành viên 

chính  

Chương trình Không khí sạch Việt Nam-Thuỵ Sỹ “Kế 

hoạch hành động quản lý chất lượng không khí thành 

phố Hà Nội„ 

2007-2008 Cơ sở 

Thành viên 

Dự án trình diễn “Chương trình Xanh- Sạch: Nông 

nghiệp đô thị dựa vào cộng đồng và quản lý chất thải 

rắn ở Hà Nội, Việt Nam” 

2006-2008 Cơ sở 

Thành viên 

chính 

Dự án hợp tác “Đánh giá môi trường chiến lược Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh phúc giai 

đoạn 2006-2010” 

2006-2007 Cơ sở 

Thành viên 

chính 

Dự án hợp tác “Đánh giá môi trường chiến lược Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006-2010” 

2006-2007 Cơ sở 

Thành viên 

chính 
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Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN Thời gian  

(bắt đầu - 

kết thúc) 

Đề tài 

cấp (NN, 

Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách 

nhiệm 

tham gia 

trong đề 

tài 

Đề tài “Hướng dẫn lựa chọn địa điểm xây dựng bãi 

chôn lấp/khu xử lý CTR 3 vùng: vùng KTTĐ Bắc Bộ, 

vùng KTTĐ Miền Trung và vùng KTTĐ Phía Nam” 

2006-2007 Bộ 

Thành viên 

chính 

Dự án “Các chức năng kết nối trong các vùng bảo vệ 

đới bờ-ComCoast” 
2005 EU 

Thành viên 

Đề tài “Nghiên cứu tình trạng ô nhiễm bụi ở Hà Nội 

và đề xuất các giải pháp”  
2004-2005 Cơ sở 

Thành viên 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố  

 

TT Tên công trình Năm 

công bố 

Tên tạp chí 

2.1. Bài viết đăng tạp chí 

1 Đánh giá chính sách bảo vệ 

môi trường ở đô thị của Việt 

Nam: hạn chế và giải pháp 

2018 Tạp chí Khoa học Chính trị, số 5-2018. 

ISSN 1859-0187. Trang 50-53 & 69. 

2 Phương thức đánh giá chính 

sách bảo vệ môi trường ở 

Hà Lan và kinh nghiệm cho 

Việt Nam 

2018 Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, số 4-

2018. ISSN 1013-4328. Trang 42-49. 

3 Chính sách an toàn điện hạt 

nhân trên thế giới và hàm ý 

cho Việt Nam 

2017 Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam số 11 

năm 2017. ISSN 1013-4328. Trang 118-

125. 

4 Policy Design in the 

Reduction of Greenhouse 

Gas Emission in Vietnam 

2017 Vietnam’s Socio- Economic Development, 

A social Science review- No.89, April 

2017. ISSN 0868-359X. PP.55-63. 

5 Đánh giá tính dễ bị tổn 

thương của hệ thống tự 

nhiên-xã hội đới ven biển 

(lấy ví dụ từ đới ven biển 

Khánh Hòa) 

2002 Tạp chí Khoa học, Phụ chương ngành Địa 

chất, T.XVIII, sè3, tr. 25-33. 
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2.2. Báo cáo Hội thảo khoa học quốc tế 

1 Công cụ chính sách giảm khí 

phát thải nhà kính trong giai 

đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 

đến 2050 tại Việt Nam 

2016 Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 5 

được tổ chức ngày 15-16 tháng 12 tại Hà 

Nội. ID: VS4.011. 

2.3. Báo cáo Hội thảo khoa học quốc gia 

1 Kinh nghiệm về đánh giá 

chính sách môi trường tại Hà 

Lan và một số gợi ý cho Việt 

Nam 

2017 Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Các phương 

thức đánh giá phản biện chính sách ở nước 

ta hiện nay”, trang 69-80. 

2 Một số vấn đề lý luận về 

đánh giá chính sách cung ứng 

dịch vụ bảo vệ môi trường đô 

thị  

2017 Kỷ yếu Hội thảo “Hoàn thiện chính sách 

cung ứng dịch vụ công ở nước ta hiện 

nay”, trang 91- 97. 

2.4. Báo cáo Hội thảo khoa học cơ sở 

1 Kim loại nặng trong đất và 

trong các tầng bồi tích của 

sông Hồng, tác động của nó 

đối với chất lượng nước 

ngầm 

2000 Tuyển tập toàn văn báo cáo khoa học Tiểu 

ban Khoa học liên ngành khoa học và công 

nghệ môi trường, Hội nghị khoa học 

trường ĐHKHTN năm 2000, Hà Nội, 

tr.216-220. 

2 Bước đầu khảo sát, xác định 

và đánh giá hàm lượng Asen 

trong nước ngầm và nước cấp 

khu vực Hà Nội 

2000 Tuyển tập toàn văn báo cáo khoa học Tiểu 

ban Khoa học liên ngành khoa học và công 

nghệ môi trường, Hội nghị khoa học 

trường ĐHKHTN năm 2000, Hà Nội, 

tr.56-60. 

2.5. Bài viết trong Sách  

1 Chính sách bảo vệ môi trường 

đô thị: hạn chế và giải pháp vì 

mục tiêu phát triển bền vững hệ 

thống đô thị Việt Nam 

2018 Sách “Quản lý phát triển đô thị Việt Nam 

2008-2018”, NXB Xây dựng, ISBN 978-

604-82-2682-4. Trang 210-217.   
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3. Các công trình quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị đã tham gia 

TT Tên công trình 
Thời gian 

thực hiện  
Chức danh Chủ đầu tư 

1 

Quy hoạch chung xây dựng khu 

kinh tế Cửa khẩu Lào Cai đến 

năm 2040 và tầm nhìn đến năm 

2050  

2017-2018 

Chủ trì đánh giá 

môi trường 

chiến lược 

(ĐMC) 

UBND Tỉnh 

Lào Cai 

2 

Quy hoạch chi tiết khu Phí thuế 

quan – Khu kinh tế Hòn La – 

Tỉnh Quảng Bình (2013) 

2013 Chủ trì ĐMC 
UBND Tỉnh 

Quảng Bình 

3 

Quy hoạch chung xây dựng Khu 

kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh 

Long An đến năm 2030 (2013) 

2013 Chủ trì ĐMC 
UBND Tỉnh 

Long An 

4 
Quy hoạch chung đô thị Duyên 

Hải (2012) 
2012 Chủ trì ĐMC 

UBND Tỉnh 

Trà Vinh 

5 

Quy hoạch vùng sinh thái Quốc 

gia Măng Đen và đô thị Kon 

PLông (2011) 

2011 Chủ trì ĐMC Bộ Xây dựng 

6 

Quy hoạch chung khu kinh tế 

cửa khẩu Cha Lo – Tỉnh Quảng 

Bình đến năm 2030 (2011) 

2011 Chủ trì ĐMC 
UBND Tỉnh 

Quảng Bình 

7 
Quy hoạch vùng sinh thái Quốc 

gia Măng  
2011 Chủ trì ĐMC Bộ Xây dựng 

8 

Quy hoạch chung khu kinh tế 

cửa khẩu Cha Lo – Tỉnh Quảng 

Bình đến năm 2030 (2011) 

2011 Chủ trì ĐMC 
UBND Tỉnh 

Quảng Bình 

9 
Mô hình quy hoạch xây dựng 

nông thôn mới (2011) 
2011 Chủ trì ĐMC Bộ Xây dựng 

10 
Quy hoạch vùng tỉnh Lào Cai 

(2010) 
2010 Chủ trì ĐMC 

UBND Tỉnh 

Lào Cai 

11 

Điều chỉnh quy hoạch chung 

xây dựng huyện Đông Triều đến 

năm 2025 (2009) 

2009 

Chủ trì ĐMC 
UBND Tỉnh 

Quảng Ninh 
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12 

Quy hoạch chung khu kinh tế 

Hòn La (Giải thưởng Kiến trúc) 

(2009) 

2009 

Chủ trì ĐMC 
UBND Tỉnh 

Quảng Bình 

13 
Điều chỉnh quy hoạch chung 

xây dựng thị xã Cảm Phả (2009) 
2009 

Chủ trì ĐMC UBND Tỉnh 

Quảng Ninh 

14 

Quy hoạch chi tiết Điểm du lịch 

lịch sử văn hoá và sinh thái Tân 

Trào  

2009-2010 Chủ trì ĐMC 

Tuyên Quang 

15 
QHC Thị Trấn Quy Đạt đến 

2025 
2009 Chủ trì ĐMC 

Quảng Bình 

16 
QHC xây dựng Khu kinh tế 

cảng biển Hòn La 
2009 Chủ trì ĐMC 

Quảng Bình 

17 
QHXD vùng duyên hải Nam 

Trung Bộ  
2007-2008 Chủ trì ĐTM 

Bộ Xây dựng 

18 

Điều chỉnh QHC xây dựng thị 

xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang 

2006-2007 Chủ trì ĐTM 

Tuyên Quang 

19 
QHXD Vùng Biên giới Việt 

Lào  
2006-2007 Tham gia ĐTM 

Bộ Xây dựng 

20 
Điều chỉnh HQC xây dựng thị 

xã Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
2006-2007 Tham gia ĐTM 

Hà Tĩnh 

 

 

Xác nhận của cơ quan 

Hiệu trưởng 

 

 

 

PGS. TS. Nguyễn Văn Trào 

Hà Nội, ngày     tháng 12 năm 2019 

Người khai kí tên 

 

 

 

Giảng viên, Tiến sĩ 

Nguyễn Thị Thúy Hằng 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Lê Xuân Thọ Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 28/10/1980  Nơi sinh: Hà Nội 

Quê quán: Hà Nội  Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ  

Năm, nước nhận học vị: 2018 – Cộng hoà liên bang Đức  

Chức danh khoa học cao nhất: không  ........ Năm bổ nhiệm:  

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên 

Đơn vị công tác (hiện tại): Khoa Quốc tế học – Đại học Hà Nội  

Chỗ ở nhà riêng: P. Ngọc Thụy, Q Long Biên, Hà Nội 

Điện thoại liên hệ: DĐ: 0362407032 

E-mail: le.xuantho.fis@gmail.com  

Số CMND: 012074291             Ngày cấp: 01/3/2012 Nơi cấp: TP Hà Nội  

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học 

Tên trường Chuyên ngành 

đào tạo, bồi 

dưỡng 

Từ tháng, 

năm- Đến 

tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

trình độ gì? 

Trường Đại học 

KHXHNV- Hà Nội 
Xã hội học  1998-2002 Chính qui  

Cử nhân Xã hội 

học 

2. Sau đại học 

Tên trường Chuyên ngành 

đào tạo, bồi 

dưỡng 

Từ tháng, 

năm- Đến 

tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

trình độ gì? 

Trường đại học Paris 

12   

Kinh tế và quản lý 

dự án quốc tế 
2008-2009 Chính qui  Thạc sĩ 

Đại học Bonn (Cộng 

hoà liên bang Đức) 
Xã hội học 2013-2018 Chính qui Tiến sĩ 

 

  

mailto:le.xuantho.fis@gmail.com
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3. Ngoại ngữ 

- Tiếng Anh:                          Mức độ sử dụng: Thành thạo  

- Tiếng Đức:                          Mức độ sử dụng: Giao tiếp tốt  

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

TT 
Thời gian Đơn vị công tác 

Công việc 

đảm nhiệm 

1 
08/2019- 

nay 
Khoa Quốc tế học, Trường đại học Hà Nội 

Giảng viên, 

Thư ký Hội đồng 

khoa học khoa QTH 

2 04/2018-

10/2018 

Viện Nghiên cứu Phương Đông và Châu Á - 

Đại học Bonn (Cộng hoà liên bang Đức) 

Giảng viên 

3 04/2014-

12/2018 

05/2013-

3/2014 

Trường Đại học Bonn (CHLB Đức)  

 

Trường Đại học Konstanz (CHLB Đức) 

Nghiên cứu sinh 

4 12/2009-

04/2013 
Khoa Quốc tế học, Trường đại học Hà Nội 

Giảng viên 

5 03/2013-

05/2013 

Tổ chức Lao động quốc tế (của Liên hợp quốc) Cán bộ quản lý dự 

án 

6 04/2011-

02/2012 

Dự án phát triển nghề Công tác xã hội ở Việt 

Nam- Tổ chức Atlantic Philanthropy tài trợ cho 

Cuc Bảo trợ xã hội- Bộ Lao động- Thương 

binh và Xã hội 

Trưởng nhóm- 

Chuyên gia  

7 01/2010-

12/2010 

Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ 

quốc tế  

Cán bộ chương trình 

8 08/2008-

08/2009 

Quỹ Phát triển phụ nữ Liên hợp quốc / 

Chương trình Tình nguyện Liên hợp quốc 

Cán bộ chương trình 

9 08/2007-

08/2008 

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc / 

Chương trình Tình nguyện Liên hợp quốc 

Cán bộ dịch và hành 

chính 

10 11/2006-

7/2007 

Tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam Cán bộ quản lý dự 

án 

11 04/2003-

11/2006 

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội  Chuyên viên  
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IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

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 Nghiên cứu, đánh giá đầu kì dự 

án về phòng, chống mua bán 

người ở Việt Nam  

2/2019-

7/2019 

Dự án phát triển  Chuyên gia nghiên 

cứu  

2 Thực trạng và chương trình 

Phát triển nghề Công tác xã hội 

ở Việt Nam 2010-2014 

2011-12 Chương trình quốc 

gia Phát triển nghề 

Công tác xã hội ở 

Việt Nam 2010-

2014 

Trưởng nhóm/ 

Chuyên gia 

3 Nghiên cứu, đánh giá đầu kì dự 

án về phòng, chống mại dâm, 

mua bán người ở phía Bắc Việt 

Nam  

9/2008-

12/2009 

Dự án phát triển –

Quỹ Phát triển Phụ 

nữ Liên hợp quốc 

Cán bộ giám sát 

nghiên cứu thực 

địa/ Cán bộ chương 

trinh 

4 “Tái hòa nhập cộng đồng cho 

phụ nữ và trẻ em bị buôn bán 

từ nước ngoài trở về” 

2005 Dự án nhân đạo 

của Tổ chức Di cư 

quốc tế (IOM) và 

Bộ Lao động- 

Thương binh và Xã 

hội 

Nghiên cứu viên 

5 Khảo sát về bạo lực trẻ em tại 

Việt Nam 

2004-2005 Dự án của Bộ Lao 

động- Thương binh 

và Xã hội, Ủy ban 

Dân số, Gia đình 

và Trẻ em do Quỹ 

Nhi đồng Liên hợp 

quốc tài trợ 

Nghiên cứu viên 

6 “Trẻ em bị bóc lột tình dục ở 

Việt Nam” 

2004-2005 Dự án của Bộ Lao 

động- Thương binh 

và Xã hội và Quỹ 

Nhi đồng Liên hợp 

quốc 

Nghiên cứu viên 

7 “Lạm dụng ma túy trong thanh 

niên Việt Nam”  

2004-2005 Dự án của Bộ Công 

an và Bộ Lao động- 

Thương binh và Xã 

hội do UNODC, 

UNAIDS tài trợ 

Nhập dữ liệu 

nghiên cứu 

8 Một số nghiên cứu khác    
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2. Các công trình khoa học đã công bố: 

2.1. Sách và chương sách: 

TT Tên công trình Năm 

xuất bản 

Nhà xuất bản 

1 Các điều kiện về thể chế và văn 

hóa của tham nhũng ở Việt 

Nam, bài học từ mô hình 

Singapore  

2018 Thư viện điện tử- Đại học Bonn và  

Thư viện điện tử-quốc gia, Liên bang 

Đức 

2.2. Tạp chí: 

TT Tên công trình Năm 

công bố 

Tên tạp chí 

Hội thảo khoa học:   

1 Diễn đàn Xã hội học thế giới lần 

3 

Tháng 

7/2016 

Viên- C.H. Áo 

2 Hội thảo 30 năm đổi mới của 

Việt Nam 

Tháng 

3/2016 

Bonn- C.H.L.B Đức 

3 Quốc tế hóa giáo dục của Đức Tháng 

10/2017 

Tokio- Nhật Bản 

 

Xác nhận của cơ quan 

Hiệu trưởng 

 

 

PGS. TS. Nguyễn Văn Trào 

Hà Nội, ngày 1 tháng 12 năm 2019 

Người khai kí tên 

 

 

Giảng viên, Tiến sĩ 

Lê Xuân Thọ 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Nguyễn Hồng Nga   Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 30/07/1983  Nơi sinh: Hà Nội  

Quê quán: Nho Quan, Ninh Bình   Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sỹ    Năm, nước nhận học vị: 2012, Úc 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Quốc tế học, Đại học Hà Nội 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  Số 6, ngách 34/23 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội 

  

Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0904676617 

Fax:                                                                      Email: hongnga@gmail.com 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy; Nơi đào tạo: Đại học Hà Nội; Ngành học: Ngôn ngữ Anh; Nước đào 

tạo: Việt Nam; Năm tốt nghiệp: 2005; Bằng đại học 2: Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại 

thương;  Năm tốt nghiệp: 2009 

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Phát triển; Năm cấp bằng:2012; Nơi đào tạo: Đại học Queensland, 

Úc 

- Tiến sĩ chuyên ngành:…..; Năm cấp bằng:…..; Nơi đào tạo:….; 

Tên luận án:…. 

3. Ngoại ngữ: - Tiếng Anh 

- Tiếng Trung 

Mức độ sử dụng: Thành thạo 

Mức độ sử dụng: Cơ bản 
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2005-2007 

Dự án Phát triển Nông thôn 

dựa vào Cộng đồng, Ngân 

hàng Thế giới - Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

Phiên dịch 

2007-2008 
Dự án Phát triển DN Nhỏ và 

vừa, UNIDO 

Phiên dịch 

2008 - 2011 Dự án Hỗ trợ Y tế Mekong, 

Ngân hàng Thế giới 

Cán bộ đấu thầu & Phiên dịch 

2016 - nay Khoa Quốc tế học, Đại học 

Hà Nội 

Giảng viên 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

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 1. Vai trò của Note-taking 

trong phiên dịch 

2005 Trường Chủ đề tài 

2 2. Những ảnh hưởng của 

quy trình đấu thầu quốc tế 

với tiến trình các dự án 

ODA tại Việt Nam 

2009 Trường Chủ đề tài 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình Năm công 

bố 

Tên tạp chí 
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Xác nhận của cơ quan 

Hiệu trưởng 

 

 

 

 

PGS. TS. Nguyễn Văn Trào 

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2019  

Người khai kí tên 

 

 

 

 

Giảng viên, Thạc sĩ 

Nguyễn Hồng Nga 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Anh Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 06/10/1992  Nơi sinh: Hà Nội 

Quê quán: Hà Nội Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ  

Năm, nước nhận học vị: 2015 – Vương Quốc Anh  

Chức danh khoa học cao nhất:  ...................  Năm bổ nhiệm:  

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):  

Đơn vị công tác (hiện tại): Khoa Quốc tế học, Đại học Hà Nội  

Chỗ ở nhà riêng: Số 2, dãy C, Ngõ 6, Tổ dân phố 12, Đường Ngô Quyền- Quang Trung, Hà 

Đông, Hà Nội 

Điện thoại liên hệ:         DĐ: 0981 406 669 

E-mail: nguyenngocanh1092@gmail.com 

Số CMND: 017154297           Ngày cấp: 25/02/2010 Nơi cấp: CA. TP Hà Nội  

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học 

Tên trường Chuyên ngành 

đào tạo, bồi 

dưỡng 

Từ tháng, 

năm- Đến 

tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

trình độ 

Trường Đại học Hà Nội Quốc tế học 2010-2014 Chính qui 
Cử nhân Quốc 

tế học 

2. Sau đại học 

Tên trường Chuyên ngành 

đào tạo, bồi 

dưỡng 

Từ tháng, năm- 

Đến tháng, năm 

Hình 

thức đào 

tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

trình độ 

Đại học Reading, 

Vương Quốc Anh 
Quan hệ quốc tế 9/2014 - 9/2015 

Chính 

qui  
Thạc sỹ 

3. Ngoại ngữ 

- Tiếng Anh:                        Mức độ sử dụng: thành thạo 

 



52 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

TT 
Thời gian Nơi công tác 

Công việc 

đảm nhiệm 

1 
2015-2016 

Chương trình Hỗ trợ Đối thoại chiến lược Việt 

Nam-EU, Liên minh châu Âu tại Việt Nam 

Hỗ trợ dự án 

2 2016 - nay Khoa Quốc tế học, Đại học Hà Nội Giảng viên 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

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 The Role of Public 

Diplomacy to ASEAN’s 

Development in the 

Integration Process 

2014-2015 Đề tài nước ngoài Đề tài nghiên cứu 

thạc sĩ 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

TT Tên công trình Năm 

công bố 

Nơi công bố 

1 The Role of Public Diplomacy to 

ASEAN’s Development in the 

Integration Process 

2016 Greater Mekong 

Subregion Studies Center 

(GMSS), Chiang Mai 

University Press 

2 The Importance of Public Diplomacy 

to Regional Integration: An Analysis 

of ASEAN and Baltic States  

2019 Hội thảo Khoa học quốc tế “ 

Hợp tác và hội nhập ở khu 

vực Baltic và Đông Nam Á 

nhìn từ góc độ so sánh, Đại 

học KHXHNV 

 

Xác nhận của cơ quan 

Hiệu trưởng 

 

 

 

PGS. TS. Nguyễn Văn Trào 

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2019  

Người khai kí tên 

 

 

 

Giảng viên, Thạc sĩ 

Nguyễn Ngọc Anh 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Nguyễn Thị Diệu Hương  

Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 18/11/1973 

Nơi sinh: Hà Nội 

Quê quán: xã Hương Ngải, Huyện Thạch Thất, Hà Tây  

Dân tộc: Kinh  

Học vị cao nhất: Thạc sĩ 

Năm, nước nhận học vị: 2007 

Chức danh khoa học cao nhất: Không 

Năm bổ nhiệm: Không 

Chức vụ (hiện tại): Giảng viên, Trưởng Bộ môn Kinh tế Quốc tế 

Đơn vị công tác (hiện tại): Khoa Quốc tế học – Trường Đại học Hà Nội  

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 15 phố Đông Quan, Quan Hoa, Cầu giấy, Hà Nội  

Điện thoại liên hệ: CQ: (04) 3553.5363        DĐ: 09130.8888.3 

E-mail: huongthanh1811@yahoo.com 

Số CMND: 011701750          Ngày cấp: 12/9/2009Nơi cấp: Hà Nội 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: ĐH Sư phạm Ngoại Ngữ Hà Nội (nay là ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia) 

Ngành học: Sư phạm tiếng Anh 

Nước đào tạo: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 1994 

Bằng đại học 2: Kinh tế đối ngoại              Nơi đào tạo:Trường Đại Học Ngoại thương 

Năm tốt nghiệp: 2001 

 

 

mailto:huongthanh1811@yahoo.com
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2. Sau đại học 

Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị Kinh Doanh                 Năm cấp bằng: 2007  

Nơi đào tạo: Viện Công nghệ Châu Á - Thái Lan (Asian Institute of Technology) 

Tên luận văn: Cải thiện hiệu quả kinh doanh: điển cứu trường hợp công ty TICO. 

3. Ngoại ngữ: - Tiếng Anh: 

 

Mức độ sử dụng: thành thạo  

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Đơn vị  công tác Công việc đảm nhiệm 

2010 –  Khoa Quốc tế học, ĐH Hà Nội 
Giảng viên, Trưởng Bộ môn Kinh tế 

quốc tế 

2009 - 2010 

Chương trình Kết nối doanh nghiệp 

(phát triển khu vực tư nhân) của 

DANIDA (Đan Mạch)  

Quản lý chương trình 

(Trước đó 2006-2008 tham gia chương 

trình này với hợp đồng tư vấn toàn 

thời gian cho chương trình) 

1994 - 2008 

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài tại Việt nam và 

doanh nghiệp Việt nam khu vực tư 

nhân 

Quản trị Bộ phận mua hàng quốc tế và 

nội địa (chuỗi cung ứng)  

Thời gian đầu là trợ lý dự án và cán bộ 

cung ứng từ 1994-1999 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

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 Nghiên cứu nhu cầu thực tế và 

thị trường sản xuất khí sịnh 

học (biogas) từ chất thải chăn 

nuôi tại Việt nam và thực tế 

ứng dụng biogas tại Việt nam 

2012 Phục vụ cho việc 

thực hiện chương 

trình Hợp tác đối 

tác khu vực tư nhân 

(SIDA Thụy Điển) 

 

Thành viên 

nhóm nghiên 

cứu 

2 Xử lý môi trường ở Việt nam, 

thực tế và thị trường cung ứng 

dịch vụ xử lý rác sinh hoạt và 

rác thải công nghiệp 

2012 Nghiên cứu nằm 

trong chương trình 

Phát triển Khu vực 

tư nhân SIDA – 

Thuỵ Điển  

Thành viên 

nhóm nghiên 

cứu 
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3 Nghiên cứu về thị trường sản 

xuất hàng may mặc Việt nam 

và nhu cầu hợp tác với đối tác 

nước ngoài của công ty Việt 

nam trong sản xuất xuất khẩu 

hàng may mặc 

2010 Nằm trong chương 

trình hỗ trợ phát 

triển khu vực tư 

nhân tài trợ bởi tổ 

chức DANIDA 

(Đan Mạch) 

Thành viên 

nhóm nghiên 

cứu 

4 Nghiên cứu nhỏ về thực trạng 

văn hóa quản trị và kỹ năng 

quản trị doanh nghiệp ở các 

công ty vừa và nhỏ Việt nam 

2007 Một phần trong 

chương trình học 

Thạc sĩ QTKD 

Nghiên cứu 

viên 

5 Nghiên cứu về thị trường dịch 

vụ lập trình phần mềm IT ở 

Việt Nam 

2007 Nằm trong chương 

trình hỗ trợ phát 

triển khu vực tư 

nhân DANIDA – 

Đan Mạch  

Thành viên 

nhóm nghiên 

cứu 

6 Nghiên cứu nhỏ về thực trạng 

dịch vụ bán hàng và văn hóa 

bán hàng của các công ty Việt 

nam 

2006 Một phần trong 

chương trình học 

Thạc sĩ QTKD 

Nghiên cứu 

viên 

7 Nghiên cứu nhỏ về thói quen 

và tâm lý tiêu dùng nhóm 

hàng tiêu dùng ở Hà Nội 

2006 Một phần trong 

chương trình học 

Thạc sĩ QTKD 

Nghiên cứu 

viên 

2. Các công trình khoa học đã công bố: Không 

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019 

Xác nhận của cơ quan 

Hiệu trưởng 

 

 

 

 

PGS. TS. Nguyễn Văn Trào 

Người khai ký tên 

 

 

 

 

 

Giảng viên, Thạc sĩ 

Nguyễn Thị Diệu Hương 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Đặng Quốc Long   Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 06/07/1984  Nơi sinh: Hà Nội  

Quê quán: Hà Nội     Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc Sĩ    Năm, nước nhận học vị: 2011-Pháp 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Chủ tịch CĐ K.QTH, Giảng viên 

Đơn vị công tác (hiện tại): Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Hà Nội 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số 14, 97/112 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN-VN  

Điện thoại liên hệ: CQ: 0435535365                  DĐ:0904868489  

Fax:                                                                      Email:longdq@hanu.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

3. Đại học: 

Hệ đào tạo:Chính quy; Nơi đào tạo:Đại học Sorbonne – Paris (CH Pháp); Ngành học:Kinh tế 

và quản lý; Nước đào tạo: Cộng hoà Pháp; Năm tốt nghiệp: 2009;  

4. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành:Quản trị và Chiến lược;  

Năm cấp bằng: 2011; Nơi đào tạo:Trường cao học EPPA – Paris (CH Pháp) 

 

- Khoá đào tạo nâng cao nghiệp vụ giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh; 

Năm cấp chứng nhận: 2015; Nơi đào tạo: Hội đồng Anh &  ĐH Oxford. 

3. Ngoại ngữ 

- Tiếng Anh 

- Tiếng Pháp 

- Tiếng Tây Ban Nha 

Mức độ sử dụng: Thành thạo  

Mức độ sử dụng: Thành thạo  

Mức độ sử dụng: Giao tiếp cơ bản 
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

TT 
Thời gian Nơi công tác 

Công việc 

đảm nhiệm 

1 
2011 

Công ty Jean Louis Pineau, Paris (CH 

Pháp) 

Bộ phận: Chiến lược phát 

triển. 

2 2012 Ngân hàng PG BANK (Việt Nam) Tín dụng doanh nghiệp. 

3 2012 – Nay 

 

 

 

 

2018 – Nay 

 

Khoa Quốc tế học, Trường Đại Học Hà 

Nội (Việt Nam) 

Giảng viên Quản trị công, 

Kinh tế quốc tế, Tài chính 

quốc tế, Toàn cầu hoá; 

Websites/Fanpage K.QTH 

Chủ tịch CĐ K.QTH 

Giảng viên cố vấn Truyền 

thông vì Phát triển (VIBE-

HANU) 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

3. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

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 Outsourcing France: The True 

Cost of Shipping Jobs Overseas 

2010/2011 Đề tài cấp 

trường 

Trưởng nhóm 

2 Giáo trình giảng dạy môn Nhân 

quyền cho Học viện Ngoại giao 

và các trường ĐH khác. (Sách 

thuộc chương trình của UNDP 

và Bộ Ngoại giao VN) 

2013/2014 Đề tài cấp Bộ Thành viên đề tài 

3 Đánh giá chính sách cung ứng 

dịch vụ công ở Việt Nam 

2017/2018 Đề tài cấp Bộ Thành viên đề tài 

nhánh 

 

4. Các công trình khoa học đã công bố:  
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TT Tên công trình Năm 

công bố 

Nơi công bố 

Sách và chương sách: 

    

Hội thảo khoa học:  

2 Tham luận giảng dạy môn Quản 

trị công tại Khoa Quốc Tế Học. 

2013 Hội thảo khoa học cấp Khoa, tổ 

chức bởi Khoa Quốc tế học, 

Trường Đại học Hà Nội. 

3 Tham luận giảng dạy môn Kinh 

tế, tài chính quốc tế tại Khoa 

Quốc Tế Học. 

2013 Hội thảo khoa học cấp Khoa, tổ 

chức bởi Khoa Quốc tế học, 

Trường Đại học Hà Nội. 

4 Tham luận: Các nguồn tài trợ của 

EU cho hoạt động Hợp tác quốc 

tế 

2017 Hội thảo khoa học cấp Trường, tổ 

chức trong khuôn khổ dự án Marco 

Polo, Trường Đại học Hà Nội. 

5 Tham luận tăng cường năng lực 

nghiên cứu thông qua hợp tác 

quốc tế 

2018 Hội thảo khoa học cấp Trường, tổ 

chức trong khuôn khổ dự án Marco 

Polo, Trường Đại học Hà Nội. 

6 Tham luận: Toàn cầu hoá và 

giảm nghèo đói tại Việt Nam 

2019 Hội thảo khoa học cấp Trường, 

Trường Đại học Prince of Songkla 

- Thái Lan. 

 

Xác nhận của cơ quan 

Hiệu trưởng 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Trào 

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019 

Người khai kí tên 

 

 

 

Giảng viên, Thạc sĩ 

Đặng Quốc Long 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Tạ Thị Oanh    Giới tính: Nữ  

Ngày, tháng, năm sinh: 28/09/1994  Nơi sinh: Hoài Đức, Hà Nội 

Quê quán: Hoài Đức, Hà Nội   Dân tộc: Kinh  

Học vị cao nhất: Thạc Sĩ    Năm, nước nhận học vị: 2018, Anh  

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ (hiện tại): Giảng viên 

Đơn vị công tác (hiện tại): Khoa Quốc tế học, Đại học Hà Nội  

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số 2, ngõ 58, đường Đắc Sở 1, Trung Kỳ, Đắc Sở, Hoài 

Đức, Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại liên hệ:      DĐ: 0869374616  

Fax:                                                                      Email: taoanh100@gmail.com 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy; Nơi đào tạo: Học viện Ngoại giao Việt Nam;  

Ngành học: Tiếng Anh Quan hệ quốc tế; Nước đào tạo: Việt Nam; Năm tốt nghiệp: 2016 

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: An ninh Quốc tế;  

Năm cấp bằng: 2018; Nơi đào tạo: Vương quốc Anh 

   Tên luận văn: Chiến lược toàn diện về quyền lực: Sáng kiến Một vành đai, Một con đường 

có mối liên hệ như thế nào với chiến lược biển của Trung Quốc.   

3. Ngoại ngữ: - Tiếng Anh  Mức độ sử dụng: Thành thạo  
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2016 Học viện Ngoại giao Việt Nam Thỉnh giảng, trợ giảng môn Lãnh 

đạo và Quản lý (Leadership and 

Management), Khoa Tiếng Anh 

2019- nay Đại học Hà Nội Giảng viên, Bộ môn Quan hệ quốc 

tế  

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

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 

     

     

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình Năm công 

bố 

Tên tạp chí 

    

    

 

 

Xác nhận của cơ quan 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Trào 

Hà Nội, ngày   01     tháng   12    năm 2019 

Người khai kí tên 

 

 

 

 

Giảng viên, Thạc sĩ 

Tạ Thị Oanh 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên:Lý Hải Anh    Giới tính:Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 27/03/1987  Nơi sinh: Hà Nội  

Quê quán:Hưng Yên    Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc Sĩ    Năm, nước nhận học vị: 2013- Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên 

Đơn vị công tác (hiện tại): Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Hà Nội 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:3A hẻm 1 ngách 8 ngõ 19 Trần Quang Diệu, Đống Đa, HN

  

Điện thoại liên hệ: CQ: 0435535365                  DĐ:0988844388  

Fax:                                                                      Email:lyhaianh2703@gmail.com 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo:Chính quy; Nơi đào tạo:Đại học Hà Nôi; Ngành học:Quốc tế học; Nước đào tạo: 

Việt Nam; Năm tốt nghiệp: 2010;  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành:Quản trị kinh doanh;  

Năm cấp bằng: 2013; Nơi đào tạo: Trường đại học La trobe- Úc 

 

 

3. Ngoại ngữ:  -  Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Thành thạo cả 4 kỹ năng, là 

ngôn ngữ làm việc, giảng dạy và nghiên cứu 

Mức độ sử dụng: Thành thạo cả 4 kỹ năng 
 

Mức độ sử dụng: Thành thạo  
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

TT 
Thời gian Nơi công tác 

Công việc 

đảm nhiệm 

1 2010- nay Đại học Hà Nội- khoa Quốc tế học Giảng viên 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

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 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình Năm 

công bố 

Nơi công bố 

Sách và chương sách: 

1    

Hội thảo khoa học:  

2 Tham luận giảng dạy môn Kinh tế 

vĩ mô tại Khoa Quốc Tế Học. 

2013 Hội thảo khoa học cấp Khoa, tổ 

chức bởi Khoa Quốc tế học, 

Trường Đại học Hà Nội. 

 

 

Xác nhận của cơ quan 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Trào 

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2019 

Người khai kí tên 

 

 

 

Giảng viên, Thạc sĩ 

Lý Hải Anh 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 05/10/1978 

Nơi sinh: Hà Nội 

Quê quán: Hà Nội 

Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ  

Năm, nước nhận học vị: 2019 – Úc 

Chức danh khoa học cao nhất: 

Năm bổ nhiệm:  

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):  

Đơn vị công tác (hiện tại): Khoa Quốc tế học, Đại học Hà Nội  

Chỗ ở nhà riêng: Số 30 Ngách 1/1 Ngõ 1 An Dương Vương Tây Hồ Hà Nội  

Điện thoại liên hệ: CQ: 04 35535363 NR: 0437580198   DĐ: 0906266798 

E-mail: huyenntt@hanu.edu.vn 

Số CMND: 011926753 

Ngày cấp: 10/03/2010 

Nơi cấp: TP Hà Nội  

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO  

1.Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Học viện Quan hệ Quốc tế (Học viện Ngoại giao) 

Ngành học: Quan hệ Quốc tế  

Nước đào tạo:  1996-2000                Năm tốt nghiệp: 2000 

Bằng đại học 2:     Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ ngành/chuyên ngành: Quốc tế học  

Năm cấp bằng: 2003 

mailto:huyenntt@hanu.edu.vn
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            Nơi đào tạo: Đại học Leeds (Anh Quốc) 

Tên luận văn: Ngưỡng dân chủ hóa Hàn Quốc 

- Tiến sĩ chuyên ngành: Quản trị Nhà nước và Khoa học Chính trị  

Năm cấp bằng: 2019 

            Nơi đào tạo: Đại học Queensland 

Tên luận án: Sáng kiến chính sách và quản trị nhà nước Việt Nam: việc ra chính sách 

trong lĩnh vực giáo dục tiểu học 

3. Ngoại ngữ: - Tiếng Anh 

- Tiếng Pháp 

Mức độ sử dụng: thành thạo 

Mức độ sử dụng: giao tiếp tốt (D – Bộ 

Ngoại giao) 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

TT 
Thời gian Đơn vị công tác 

Công việc 

đảm nhiệm 

1 2000-2001 Đoàn làm phim Người Mĩ trầm lặng Phiên dịch 

2 2001-2002 Báo điện tử VnExpress.net Biên tập viên 

3 2002 - 2003 Học thạc sĩ tại Anh Quốc  

4 2003 - 2009 Khoa Quốc tế học Trường Đại học Hà Nội Giảng viên  

5 2009 - 2011 Khoa Quốc tế học Trường Đại học Hà Nội Phó Trưởng khoa 

6 2012-2016 Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học 

Queensland, Australia 

Nghiên cứu sinh 

7 2016 - 2018 Khoa Quốc tế học Trường Đại học Hà Nội Quyền Trưởng khoa 

8 2018- nay Khoa Quốc tế học Trường Đại học Hà Nội Giảng viên 
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IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

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 Ngưỡng dân chủ hóa và 

trường hợp của Hàn Quốc 

2002-2003 Đề tài nước 

ngoài 

Đề tài nghiên cứu 

sinh Thạc sĩ 

2 Sáng kiến dân chủ cơ sở của 

Việt Nam 

2009-2011 Đề tài nước 

ngoài, hợp tác 

với Thụy Điển 

Nghiên cứu viên 

3 Sáng kiến chính sách và quản 

trị nhà nước Việt Nam: việc ra 

chính sách trong lĩnh vực giáo 

dục tiểu học 

2012-2019 Đề tài nước 

ngoài 

Đề tài nghiên cứu 

sinh tiến sĩ 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

TT Tên công trình Năm 

công bố 

Tên tạp chí 

Ấn phẩm 

4 Is there a threshold for 

democratization? Endogenous factors 

in the case of South Korea” 

2004  “Institutional 

Arrangements for Long-

term Growth” (published 

by ADB and VDF in 

Hanoi 

Hội thảo khoa học:  

5 Định vị sáng kiến dân chủ cơ sở trong 

khuôn khổ cải cách thể chế của Việt 

Nam 

2011 Hội thảo khoa học do 

ICLD (Thụy Điển tài trợ): 

Các vấn đề dân chủ cơ sở 

ở Việt Nam. Tổ chức tại 

Đại học Hà Nội 

6 Policy adaptations and governance in 

the one-party system of Vietnam 

2015 Hội nghị hàng năm ngành 

Chính sách công toàn nước 

Úc, tổ chức tại Melbourne. 
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7 Is there a threshold for 

democratization? Endogenous factors 

in the case of South Korea” 

2004 Hội nghị đồng chủ trì bởi 

ADB và VDF tại Hà Nội 

về Các dàn xếp cải cách 

thể chế Việt Nam 

Hà Nội ngày 15 tháng 3 năm 2018 

Xác nhận của cơ quan 

Hiệu trưởng 

 

 

 

 

PGS. TS. Nguyễn Văn Trào 

Người khai ký tên 

 

 

 

 

Giảng viên, Tiến sĩ 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Hà Hoàng Yến  Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 11/10/1986  Nơi sinh: Hà Nội 

Quê quán: Yên Dũng, Bắc Giang  Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sỹ   Năm, nước nhận học vị: 2013, Hoa Kỳ 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khao Quốc tế học, ĐH Hà Nội 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  14 16B5 Làng Việt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, 

Hà Nội.   

Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0918188910 

Fax:                                                                      Email: yenhh@hanu.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Đại học Hà Nội 

Ngành học: Quốc tế học 

Nước đào tạo: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 2010 

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Nền tảng xã hội của Giáo dục 

- Năm cấp bằng: 2013 

- Nơi đào tạo: Đại học Eastern Michigan, Hoa Kỳ 

 

3. Ngoại ngữ: - Tiếng Anh 

- Tiếng Ba Lan 

Mức độ sử dụng: thông thạo 

Mức độ sử dụng: thông thạo 
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Tháng 2/2010- nay Khoa Quốc tế học, ĐH Hà Nội Giảng viên 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

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 

     

     

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình Năm công 

bố 

Tên tạp chí 

    

    

 

 

Xác nhận của cơ quan 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Trào 

Melbourne, ngày 16 tháng 12  năm 2019 

Người khai kí tên 

 

 

 

Giảng viên, Thạc sỹ 

Hà Hoàng Yến 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Thái Thị Lan Phương  Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 03/11/1982 Nơi sinh:  

Quê quán: Nghệ An    Dân tộc: 

Học vị cao nhất: Thạc sỹ   Năm, nước nhận học vị: 2010 - Australia 

Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): 

Khoa Quốc tế học, bộ môn Nghiên cứu phát triển 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: số 4, ngõ 163/25 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, 

Long Biên, Hà Nội.   

Điện thoại liên hệ:  CQ: +84 43 5535363   NR:                    DĐ: +61 401 890 770  

Fax:                                                                      Email: phuongttl@hanu.edu.vn  

CMND: 245179087;  Ngày cấp: 26/03/2008;  Nơi cấp: Công an tỉnh Đăk Nông  

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy; Nơi đào tạo: Trường ĐHQG Hà Nội – Trường ĐH KHXH&NV; 

Ngành học: Xã hội học; Nước đào tạo: Việt Nam; Năm tốt nghiệp: 2005.  

2. Sau đại học 

Thạc sĩ chuyên ngành: Khoa học xã hội (Quy hoạch xã hội); Năm cấp bằng: 2010; Nơi đào 

tạo: Australia. 

- Hiện đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành Xã hội học và Nhân chủng họctại Australia; 

 

3. Ngoại ngữ: - Tiếng Anh 

 

Mức độ sử dụng: thành thạo 

 



70 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2010 đến nay Khoa Quốc tế học – Đại học 

Hà Nội 

Giảng viên 

2005-2010  Trung tâm Phát triển Nông 

thôn miền Trung (CRD) – 

Trường Đại học Nông Lâm 

Huế 

Nghiên cứu viên  

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

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 Gender and Ethnicity 

Safeguards monitoring 

report.   

2014 Báo cáo nghiên cứu phục vụ giám 

sát các vấn đề giới và dân tộc 

thiểu số, Dự án cấp tổ chức, tài trợ 

bởi bộ Nông nghiệp phát triển 

nông thôn. Ngân hàng Phát triển 

Chấu Á. 

Tác giả, 

Chuyên 

gia tư vấn 

2 Project Appraisal Report 

- Baseline survey of 

coastal provinces. 

2014 Báo cáo nghiên cứu tư vấn xây 

dựng và thực hiện dự án cấp Bộ, 

cấp tổ chức. Tập đoàn tư vấn quốc 

tế CDM, Ngân hàng phát triển 

Châu Á và Trung tâm cấp nước và 

vệ sinh môi trường nông thôn 

quốc gia, tại Hà Nội. 

Tác giả, 

Chuyên 

gia tư vấn 

3 Impact evaluation of Red 

River Delta rural water 

supply and sanitation 

project – Phase I. 

2013 

 

Báo cáo đánh giá hiệu quả dự án 

cấp tổ chức. Trung tâm Nghiên 

cứu chính sách và phát triển, tại 

Hà Nội. 

Nghiên 

cứu viên 

chính. 
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4 Handbook for Hygiene 

and Sanitation 

Promoters. Volume 1-5.  

2013 Sổ tay truyền thông về Vệ sinh 

môi trường nông thôn (Tập 1, 2, 

3, 4, 5). Tập đoàn tư vấn quốc tế 

CDM. Tại Hà Nội. 

Tác giả, 

Chuyên 

gia tư vấn 

5 
Socio-economic baseline 

survey of Phuoc Chinh 

commune, Bac Ai 

district, Ninh Thuan 

province 

2011 

 

Báo cáo nghiên cứu khảo sát cấp 

dự án và tổ chức. Dự án Phát triển 

năng lực quản lý và dịch vụ cấp 

nước. Công ty cổ phần phát triển 

môi trường và xã hội. 

Tác giả, 

Chuyên 

gia tư vấn  

6 
Gender and Context 

analysis for the System 

of Rice Intensification 

(SRI) in Vietnam. 

2008-2008 Báo cáo nghiên cứu cấp tổ chức: 

Tổ chức Oxfarm Quebec. 
Tác giả, 

Nghiên 

cứu viên 

7 Xác định các yếu tố ảnh 

hưởng đến giá bán bò 

của nông hộ tại huyện 

Quảng Trạch, tỉnh 

Quảng Bình 

2007-2008 Cấp ngành Tác giả, 

Nghiên 

cứu viên 

8 Poverty Analysis in 

Thua Thien Hue 

province (Phân tích 

nghèo đói tỉnh Thừa 

Thiên Huế) 

2006-2007 Cấp tổ chức thuộc Trường Đại 

học Nông Lâm Huế. Tài trợ bởi 

Ngân hang Phát triển Châu Á. 

Tác giả, 

Nghiên 

cứu viên 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tác giả và Tên công trình Tác giả Năm 

công 

bố 

Nơi công bố 

Tạp chí: 

1 

Ảnh hưởng của trồng cỏ voi nuôi 

bò tới các khía cạnh kinh tế, xã hội 

và môi trường của xã Tiến Hoá, 

huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng 

Bình 

HoàngM. 

Q., và Thái, 

P. 

2007 
Tạp chí Nông Nghiệp và 

Phát Triển Nông Thôn. Số 

16, trang: 31-38, ISSN: 

1859-4581: Hà Nội. 
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Hội thảo khoa học:  

1 
Negotiating migration to Australia 

by Vietnamese skilled workers 

Thái, P. 2019 In:  Book of Abstracts: 

Diversity and Urban 

Growth; 2019 Nov 25-28, 

Sydney: The Australian 

Sociological Association 

(TASA) Conference; 2019; 

P. 85. 

2 

Thương thảo di cư, và định cư của 

lao động tay nghề người Việt tại 

Úc (tóm tắt). 

Thái, P. 2018 Hội thảo khoa học nghiên 

cứu sau Đại học, ngày 

6/06/2018, Trường ĐH 

Newcastle: Newcastle, 

Australia. 

3 

Các phát hiện ban đầu về hành 

trình di cư của lao động tay nghề 

người Việt tại Úc. 

Thái, P. 2018 Hội thảo hỗ trợ các nhà 

nghiên cứu trẻ, ngày 6-

7/12/2018, Trường Đại học 

New South Wales 

(UNSW): Sydney. 

4 
Các phương pháp nghiên cứu trong 

khoa học xã hội. 

Thái, P. 2015 Hội thảo phương pháp luận 

nghiên cứu và giảng dạy, 

ngày 31/01/2015. Đại học 

Hà Nội: Hà Nội. 

5 

Tác động của trồng cỏ nuôi bò đến 

các khía cạnh kinh tế xã hội và môi 

trường của xã Tiến Huế, huyện 

Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. 

Trang 62-74. 

Hoàng, Q., 

Thái, P., và 

Lê, P. 

2008 Hội nghị Khoa học lần thứ 

I – Trung tâm phát triển 

nông thôn miền Trung 

Khoa học – Đại học Nông 

Lâm Huế: thành phố Huế. 

6 

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến 

giá bán bò của nông hộ tại huyện 

Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

Hoàng, Q., 

Thái, P., và 

Lê, M. 

2008 Hội nghị Khoa học lần thứ 

I – Trung tâm phát triển 

nông thôn miền Trung 

(CRD): Tổng kết, công bố 

kết quả và định hướng 

nghiên cứu khoa. Huế: 

CRD - Đại học Nông Lâm 
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Huế. 

7 

Các yếu tố tác động đến chuyển 

giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp 

của người dân tộc Cotu. Trang 

147-152. 

Hoàng, Q., 

Thái, P., và 

Lê, M. 

2008 Hội nghị Khoa học lần thứ 

I – Trung tâm phát triển 

nông thôn miền Trung 

Khoa học – Đại học Nông 

Lâm Huế: thành phố Huế. 

Luận văn tốt nghiệp cử nhân 

1 

Lao động trẻ em: Nghiên cứu 

trường hợp trẻ lao động trong các 

xưởng nghề gỗ, làng nghề Đồng 

Kỵ, Việt Nam.  

 2005 Luận văn tốt nghiệp. Đại 

học quốc gia Hà Nội, 

Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn: Hà 

Nội. (Đạt loại giỏi: 9.5/10). 

Bài mời giảng  

1 
Giáo dục bậc cao học ở Việt Nam: 

Cơ hội và thách thức 

Thái, P. 2014 Loạt bài giảng “Cộng đồng 

và giáo dục châu Á”. Đại 

học quốc gia Chi-Nan, Đài 

Loan. 

Báo cáo nghiên cứu ứng dụng (một số ví dụ) 

1 

Project Appraisal Report - 

Baseline survey of Ngan Thuy, 

Son Thuy, Le Ninh communes, Le 

Thuy district, Quang Binh 

province. (Báo cáo nghiên cứu 

khảo sát nền huyện Lệ Thủy – tỉnh 

Quảng Bình. Báo cáo đánh giá Dự 

án cấp nước và vệ sinh nông thôn 

khu vực miền trung (CRRWSSP). 

Khoản vay ADB số 2609 – VIE 

(SF). Tập 2.  

Thái, P. 2014 Trung tâm cấp nước và vệ 

sinh môi trường nông thôn 

quốc gia (NCERWASS)/ 

MARD. Hà Nội: Liên 

doanh tập đoàn quốc tế 

CDM, Nippon Koei, và 

Vinaconsult.  

2 

Handbook for Hygience and 

Sanitation Promoters. Volume 1-5. 

Thái, P. et 

all 

2013 Sổ tay truyền thông về Vệ 

sinh môi trường nông thôn 

Tập 1, 2, 3, 4, 5. Hà Nội: 

Tập đoàn tư vấn quốc tế 
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CDM Smith- Trung tâm 

cấp nước và vệ sinh môi 

trường nông thôn quốc gia 

(NCERWASS)/ MARD. 

3 

Báo cáo nghiên cứu đánh giá tác 

động của Dự án cấp nước và vệ 

sinh nông thôn khu vực Đồng 

Bằng Sông Hồng – Giai đoạn I 

(Khoản vay ODA-WB số 4710-

VN và 4115-VN). Chuẩn bị cho 

Trung tâm cấp nước và vệ sinh môi 

trường nông thôn quốc gia 

(NCERWASS)/ MARD và Ngân 

hàng Thế giới 

Thai, P. et 

al. 

2013 Trung tâm nghiên cứu 

chính sách và phát triển 

(DEPOCEN): Hà Nội. 

4 

Báo cáo nghiên cứu khảo sát nền 

kinh tế-xã hội của xã Phước Chinh, 

huyện Bác Ái, tỉnh Quảng Bình. 

Chuẩn bị cho Dự án phát triển 

năng lực quản lý nước và dịch vụ. 

Ủy ban Nhân Dân Ninh Thuận 

Đồng tác 

giả 

2011 Trung tâm tư vấn môi 

trường và xã hội (SECO): 

Hà Nội. 

5 

Socio-economic baseline survey 

report of Phuoc Chinh commune, 

Bac Ai district, Ninh Thuan 

province. Capacity development of 

water management and services 

project. 

Đồng tác 

giả 

2011 

 

Báo cáo nghiên cứu khảo 

sát dự án, Công ty cổ phần 

phát triển môi trường và xã 

hội.  

6 

Báo cáo nghiên cứu đánh giá dự án 

hệ thống xây dựng năng lực cấp 

tỉnh trong chương trình cung cấp 

dịch vụ công trong phát triển nông 

nghiệp và nông thôn khu vực công 

(PS-ARD). 

Đo, H., Hà, 

N., Thái, P., 

Nguyen, T. 

2010 Hà Nội: Tổ chức phát triển 

Thụy Sỹ Helvetas Việt 

Nam.  

7 
Phân tích giới và bối cảnh của hệ 

thống thâm canh lúa cải tiến (SRI) 

ở Việt Nam. Báo cáo SRI ngày 

Nguyen, T., 

Nguyen, H., 

Thái, P. và 

2008 Tổ chức Oxfarm Quebec: 

Hà Nội. 
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03/04/2008. các tác giả 

khác. 

8 

Phân tích nghèo đói tỉnh Thừa 

Thiên Huế. Chuẩn bị cho nhóm tư 

vấn nghiên cứu của Ngân hàng 

Phát triển Châu Á. 

CRD 2007 Trung tâm Phát triển Nông 

thôn miền Trung – Đại học 

Nông Lâm Huế: Huế 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020 

 

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH 

Tên ngành: Nghiên cứu phát triển; Mã số: ........... 

 

STT Điều kiện mở ngành Điều kiện thựctế của cơ sở đào tạo Ghi chú 

1 
   

Sự cần thiết phải mở ngành 

1.1. Phân tích, đánh giá sự 

phù hợp với quy hoạch phát 

triển nguồn nhân lực của địa 

phương, vùng, quốc gia 

 

Có (xem Phụ lục III, mục 2.3)  

 

Đáp ứng  

1.2. Sự phù hợp với Danh 

mục đào tạo cấp IV trình độ 

đại học hiện hành  

Là ngành mới, chưa có trong Danh mục giáo 

dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học theo Thông 

tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. Tuy nhiên, các ngành gần như kinh tế học 

phát triển đã có mã ngành, nhưng hầu hết các 

nước trên thế giới Anh, Úc, Hà Lan, Phần Lan, 

Nam Phi, Mỹ… đều có chuyên ngành nghiên 

cứu phát triển để tiếp cận các vấn đề phát triển 

từ góc độ đa ngành không chỉ đơn thuần là kinh 

tế phát triển.  

 

1.3. Thuyết minh về ngành 

đăng ký đào tạo không nằm 

trong Danh mục đào tạo (nếu 

có) 

Có (xem Phụ lục III) Đáp ứng  

1.4. Kế hoạch phát triển 

trường (Quyết nghị của Hội 

đồng trường/Hội đồng quản 

trị thông qua việc mở ngành 

đăng ký đào tạo). 

Có Đáp ứng  

1.5. Quyết định phân công 

đơn vị chủ trì xây dựng đề án 

đăng ký mở ngành đào tạo 

Có, Quyết định số 1378/QĐ-ĐHHN ngày 17 

tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Hà Nội 

Đáp ứng  
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2 Đội ngũ giảng viên  

2.1. Tổng số giảng viên cơ 

hữu và tỷ lệ % giảng viên cơ 

hữu tham gia thực hiện 

chương trình đào tạo  

 

Có 18 giảng viên cơ hữu; 100% giảng viên cơ 

hữu tham gia thực hiện chương trình đào tạo 

 

Đáp ứng  

2.2. Giảng viên cơ hữu  

- Tổng số thạc sỹ cùng ngành, 

ngành gần:  

- Số tiến sỹ cùng ngành: 

 

- Số thạc sỹ cùng ngành: 

 

Có 18 giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sỹ và 

thạc sỹ cùng ngành, ngành gần 

Có 01 tiến sỹ cùng ngành và có 7 tiến sỹ ngành 

gần 

Có 01 thạc sỹ cùng ngành + 09 thạc sỹ ngành 

gần được quy đổi tương đương cùng ngành 

 

Đáp ứng 

2.3. Lý lịch khoa học của các 

giảng viên cơ hữu là điều kiện 

mở ngành đào tạo 

Có 14 bản lý lịch khoa học của các giảng viên 

cơ hữu  

Đáp ứng 

2.4. Giảng viên thỉnh giảng 01 giảng viên thỉnh giảng trong nước và nhiều 

giảng viên thỉnh giảng nước ngoài, đến từ: Hoa 

Kỳ, Anh, Bỉ, Ô-xtrây-li-a, Canada, Tây Ban 

Nha, Thụy Điển, Ca-mơ-run  

Đáp ứng 

2.5. Các minh chứng về đội 

ngũ giảng viên cơ hữu đối với 

ngành đăng ký đào tạo chưa 

có trong Danh mục đào tạo 

(nếu có).  

Có 18 hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động 

giảng viên cơ hữu; chưa từng đăng ký đào tạo 

đối với ngành khác. 

Đáp ứng  

3 Cơ sở vật chất 

3.1. Phòng học, phòng thí 

nghiệm, xưởng thực hành, cơ 

sở sản xuất thử nghiệm  

 

Giảng đường với 29.492 m2 sàn.  

1.016 máy tính nối mạng trang bị cho cán bộ, 

giảng viên tại các phòng làm việc, các phòng 

máy phục vụ học tập 

1.991 đơn vị thiết bị khác như máy chiếu, máy 

in, thiết bị âm thanh, camera giám sát. 

 

Đáp ứng 

 3.2. Thư viện, thư viện điện tử Có  

Thư viện với 40.000 đầu sách, hơn 30 đầu tạp 

chí chuyên ngành và khoảng 3.000 đầu luận án, 

luận văn, khóa luận, đề tài nghiên cứu khoa 

học. 

Thư viện điện tử cho phép kết nối tới 19 Thư 

viện Trường Đại học ở Việt Nam và 29 Thư 

viện ở nước ngoài bao gồm Thư viện Quốc gia 

các nước và Thư viện của một số Trường Đại 

học có cùng chuyên ngành đào tạo 

Đáp ứng 
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 3.3. Hoạt động Website của 

cơ sở đào tạo 

Có website truy cập thường xuyên Đáp ứng 

4 Chương trình đào tạo 

4.1. Tóm tắt chương trình đào 

tạo 

 

Có (Xem Phụ lục III, mục 2) 

Đáp ứng 

 4.2. Quyết định ban hành 

chương trình đào tạo 

Có, Quyết định số 218/QĐ-ĐHHN ngày 14 

tháng 02 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Hà Nội 

Đáp ứng 

 4.3. Kế hoạch tổ chức đào tạo  Có (Xem Phụ lục III, mục 2)  Đáp ứng 

5 Thẩm định chương trình 

đào tạo và điều kiện đảm 

bảo chất lượng 

5.1. Quyết định thành lập Hội 

đồng thẩm định 

 

 

 

Có, Quyết định số 59l/QĐ-ĐHHN ngày 

10/01/2020 về việc thành lập Hội đồng thẩm 

định CTĐT, Quyết định số 144/QĐ-ĐHHN 

ngày 31/01/2020 về việc thành lập Hội đồng 

thẩm định Đề án 

 

 

 

Đáp ứng 

5.2. Biên bản Hội đồng thẩm 

định 

Có, Biên bản thẩm định CTĐT ngày 

22/01/2020, Biên bản thẩm định Đề án ngày 

07/02/2020 

Đáp ứng 

5.3. Giải trình của cơ sở đào 

tạo theo góp ý của Hội đồng 

thẩm định (nếu có) 

1. Cấu trúc chương trình: đã lấy các môn cơ bản 

phương pháp nghiên cứu, kinh tế, chính trị, 

phương pháp nghiên cứu làm các môn cơ sở 

- Chuyển môn civil society thành môn cơ sở 

thay cho vị trí môn mô hình phát triển, vì môn 

civil society là nền móng xã hội hiện đại trực 

tiếp làm việc trong lĩnh vực phát triển. 

- Cấu trúc tập trung vào các mũi nhọn phát triển 

bền vững liên hiệp quốc và các vấn đề nóng hổi 

của Việt nam: thể chế, bất bình đẳng, nhân lực, 

tài chính, xung đột và tôn giáo. 

- Triết lý giáo dục khai phóng: nên đào tạo kiến 

thức nền đủ rộng để khi làm luận văn sinh viên 

có thể có chiều sâu và phù hợp nhu cầu của xã 

hội. 

2. Về kỹ năng: tập trung vào kỹ năng phản biện, 

thuyết trình, quản lý dự án, phân tích dữ liệu 

của công dân toàn cầu. 

- tiếp thu nên Ban chuyên môn đã thêm được 

môn Phân tích dữ liệu là môn lựa chọn ( Data 
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analysis) sinh viên ra trường sẽ rất dễ xin việc. 

3. Các khía cạnh đảm bảo mở chuyên ngành 

mới: 

- ĐÃ làm rõ rất nhiều các quốc gia đều có 

chuyên ngành này có thể là nghiên cứu phát 

triển hoặc phát triển quốc tế hay phát triển học. 

- Đã điều tra đển trên 80% có nhu cầu học vì 

các sinh viên biết rằng nhu cầu thị trường lớn. 

4. Các vấn đề về hình thức đã điều chỉnh. 

 

 Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Trào 

 


