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đầu/Năm
Bộ, ngành,
tham gia trong
hoàn thành
trường)
đề tài
2012/2013
Trường
Thành viên

2013

Trường

Chủ nhiệm

2017/2018

Trường

Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công
bố...)
TT

Tên công trình

Năm
công bố

Tên tạp chí


Xoay quanh vấn đề
người nộp thuế và tuân thủ 2014
thuế

Tạp chí Phát triển và hội nhập, Tháng
05-06/2014, số 16(26)


Vấn đề định giá
chuyển giao ở các quốc gia
đang phát triển: Phân tích 2014
khả năng áp dụng APA tại
Việt Nam,

Tạp chí Phát triển và hội nhập, tháng
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AEC
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“Tác động của các nhân tố
kinh tế vĩ mô đến cán cân
thương mại tại Việt Nam”

Đồng tác giả bài báo
“ Effects of internal factors
on nonperforming loans of
Vietnam’s
commercial
Banks

Đồng tác giả bài hội
thảo “The Impact of Real
Exchange Rate and Some
Macroeconomic Factors on
Vietnam's Trade Balance:
An ARDL Approach”

Đồng tác giả bài báo
“Kiểm soát chuyển giá ở
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Tác giả tham luận hội
thảo cấp khoa “Những khó
khăn trong việc giảng dạy
môn học Thuế quốc tế chương trình tiên tiến quốc

Hội nghị khoa học trẻ Lần 1 năm 2015,
chủ đề “Những chuẩn bị cần thiết của
Việt Nam trong bối cảnh hội nhập mới,
ĐH Kinh tế - Luật, tháng 11/2015
Tạp chí Thuế nhà nước số 44[558],
ngày 29/10/2015
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Hội nghị khoa học kinh tế trẻ, lần II,
chủ đề “Cộng đồng kinh tế ASEAN
2015, triển vọng và thách thức”, ĐH
Ngân hàng Tp.HCM và trung tâm phát
triển khoa học, công nghệ trẻ, 2015.
Tạp chí phát triển và hội nhập, số
26(36) tháng 01-02/2016

2016

Tạp chí công nghệ ngân hàng, số 123.
Tháng 6/2016

2016

Journal of economic development,
vol.23, July 2016

Hội thảo Khoa học quốc tế các nhà
khoa học trẻ ICYREB 2017
2017

2017

Tạp chí Pháp luật và phát triển, Số 34/2017

2017

Hội thảo chương trình tiên tiến khoa
Tài chính công
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khẩu Việt Nam”
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“Testing
J-Curve
Phenomenon in Vietnam:
An
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Distributed Lag (ARDL)
Approach”

Tạp chí Phát triển và hội nhập, Tháng
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Hội thảo Quốc tế Kinh tế Lượng lần
thứ nhất - The First International
Econometric Conference of Vietnam ECONVN2018
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