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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
KHOA TÀI CHÍNH CÔNG

LÝ LỊCH KHOA HỌC
(theo Phụ lục V - Thông tư số 38/2010 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng12 năm 2010
của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên:

NGUYỄN NGỌC HÙNG

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 19 - 08 - 1965

Nơi sinh: Đồng Tháp

Quê quán:

Dân tộc: Kinh

Đồng Tháp

Học vị cao nhất: Tiến sĩ

Năm 1995, nước nhận học vị: VN

Chức danh khoa học cao nhất: Phó Giáo Sư

Năm bổ nhiệm: 2004

Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng Khoa
Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Tài chính công
Điện thoại liên hệ: CQ:

NR:

Fax:

DĐ:

0913883999

Email: ngochung@ueh.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Đại học chính quy tập trung.
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Ngành học: Tài chính – Ngân hàng
Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1987

Bằng đại học 2:

Năm tốt nghiệp:

2. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành:

-

Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:
Tiến sĩ chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

-

Năm cấp bằng: 1995

Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
- Tên luận án: Giải pháp chủ yếu nâng cao vai trò của Ngân sách Nhà nước trong
nền kinh tế thị trường tại Việt Nam.
3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: B2

2.

Mức độ sử dụng:

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUY ÊN MÔN
Thời gian
Tháng 11/1987 đến

Nơi công tác
Trường Đại học Kinh tế

Công việc đảm nhiệm
Giảng viên

tháng 09/2002

TP.HCM

Tháng 09/2002 đến

Trường Đại học Kinh tế

Trưởng Bộ Môn Ngân sách Nhà

tháng 09/2006

TP.HCM

nước, Khoa Tài chính Nhà nước

Tháng 09/2006 đến

Trường Đại học Kinh tế

Phó Trưởng khoa Tài chính công

nay

TP.HCM

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/

Đề tài cấp

Trách nhiệm
tham gia

Cấp nhà nước

Thành viên

Năm hoàn
thành
1

Các biện pháp tài chính,
tín dụng thúc đẩy quá
trình công nghiệp hóa,

1999 - 2000

hiện đại hóa huyện Ô
Môn – Tỉnh Cần Thơ giai
đoạn 2001 – 2010.
2

Vai trò của các định chế

2000 – 2001

Trọng điểm cấp
Bộ

Chủ nhiệm

2003 – 2004

Cấp Bộ

Chủ nhiệm

tài chính chủ yếu trong
tiến trình cổ phần hoá
doanh nghiệp nhà nước ở
Việt Nam.
3

Những tác động về kinh
tế - xã hội của thuế giá trị
gia tăng và hướng hoàn
thiện thuế giá trị gia tăng
ở Việt Nam

4

Định hướng và giải pháp 2004 – 2006
tổ chức thị trường chứng
khoán phi tập trung ở Việt
Nam

Trọng điểm cấp
Bộ

Phó chủ nhiệm

5

Hoàn thiện cơ chế quản lý 2007 – 2008
và sử dụng ngân sách cấp
xã trên địa bàn TP. Hồ
Chí Minh

Trọng điểm cấp
Bộ

Chủ nhiệm

6

Giải pháp phòng ngừa rủi
ro tỷ giá hối đoái tại các
ngân hàng thương mại cổ
phần trên địa bàn
TP.HCM trong bối cảnh
hội nhập kinh tế quốc tế

Cấp Bộ

Chủ nhiệm

2011 – 2012

2. Các bài báo khoa học đã công bố:
Tên bài báo

TT

Reinforcing the role of stale budget
1.

in the market economy
Insufficient collection of tax and

2.

measures against it

3. On the current turnover tax
Gỉải pháp nâng cao hiệu quả huy
4. động và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài tại Việt Nam
Vai trò của vốn trong quá trình công
5.

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Năm
1995

1995

1995

1996

1999

Measures to renew social relief work
6. for hunger eradication and alleviation 1999
in our country

Tên tạp chí
Economic Development
Review
Economic Development
Review
Economic Development
Review
Tạp chí phát triển kinh tế

Tạp chí phát triển kinh tế

Economic Development
Review

Những tác động về kinh tế - xã hội
của thuế giá trị gia tăng và hướng
7.

hoàn thiện thuế giá trị gia tang ở Việt

1999

Tạp chí phát triển kinh tế

Nam
Application of investment fund
8.

institution to Vietnam’ s economy

1999

Economic Development
Review

Vai trò của ngân hang trung ương đối
9. với việc thiết lập và vận hành thi
trường chứng khoán
Những giải pháp tài chính nhằm phát
10.

triển kinh tế trang trại ở Việt Nam

1999

1999

Tạp chí phát triển kinh tế
Kỷ yếu hội thảo khoa học “
Điều tiết hợp lý tài chính khu

vực nông nghiệp” , trường
đại học kinh tế
Thị trường chứng khoán Việt Nam –
11.

Bối cảnh và lộ trình

2000

Những thuận lợi và thách thức trên
12. con đường xây dựng và phát triển thị
trường chứng khoán ở Việt Nam

Tạp chí chứng khoán VN
Bản tin trẻ của Hội liên hiệp

2000

thanh niên Việt Nam –
TP.HCM

Định chế tài chính – Vai trò trong
13. tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp
Nhà nước
Tổ chức thị trường OTC – Nhu cầu
14.

và khả năng thực hiện

2001

Tạp chí chứng khoán VN

2002

Tạp chí chứng khoán VN

2002

Tạp chí phát triển kinh tế

Vận dụng khuôn khổ chi tiêu trung
15. hạn vào quá trình lập dự toán ngân
sách ở Việt Nam
Measures to deal with Fraudulent
16.

Reimbursement of VAT input

2003

Economic Development
Review
Kỷ yếu hội thảo khoa học”
Gian lận trong khấu trừ, hoàn

Nguyên nhân và giải pháp khắc phục
17. hiện tượng gian lận trong khấu trừ,

2003

hoàn thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam

thuế và hướng hoàn thiện
thuế GTGT trong tiến trình
hội nhập AFTA”, trường đại
học kinh tế

Giải pháp hoàn thiện thuế thu nhập
18. đối với người có thu nhập cao ở Việt
Nam

2004

Tạp chí phát triển kinh tế

Quản lý nợ nước ngoài trên góc độ lý
19.

luận và thực tiễn
Commune Budgetary control in

20.

HCMC : Situation and Solutions
Nguyên nhân và giải pháp khắc phục

21.

lạm phát tại Việt Nam

2005

2008

Tạp chí phát triển kinh té
Economic Development
Review
Kỷ yếu hội thảo khoa học

2009

Trường Đại học Tôn Đức
Thắng
Kỷ yếu hội thảo khoa học “
Phục hồi, thúc đẩy tăng

Đánh giá tác động gói kích cầu của
22. chính phủ đối với doanh nghiệp vừa

2010

và nhỏ ở Việt Nam

trưởng và kiểm soát lạm phát
sau suy giảm kinh tế tại Việt
Nam ” trường đại học kinh tế
TP.HCM
Kỷ yếu hội thảo khoa học “

Chính sách quản lý ngoại hối ở Việt
23.

Nam – Thực trạng và giải pháp

2012

ổn định kinh tế vĩ mô và phát
triển kinh tế” trường đại học
kinh tế TP.HCM

Giải pháp khắc phục vấn đề lạm thu

2013

Việt Nam sau 5 năm gia nhập

24. và thất thu thuế thu nhập cá nhân ở

WTO” trường đại học kinh tế

Việt Nam
Chính sách thuế quan và tự do hoá
25.

Kỷ yếu hội thảo khoa học “

TP.HCM
2015

thương mại ở Việt Nam

Kỷ yều Hội thảo Bộ môn
Thuế, Khoa Tài chính công
Kỷ yếu hội thảo khoa học “

Chính sách thuế Việt Nam và cộng
26.

đồng kinh tế

2015

Cộng đồng kinh tế ASEAN (
AEC) – Cơ hội và thách thức
đối với ngành Tài chính

Ngân hàng Việt Nam ”
trường

đại

học

kinh

TP.HCM.
Thực trạng, nguyên nhân và giải

Kỷ yếu Hội thảo Bộ môn

27. pháp khắc phục thất thu thuế ở Việt
Nam
Chính sách thuế và Tăng trưởng xanh
28.

ở Việt Nam
Tác động của nguồn nhân lực đến

29.

2015

2016

2016

tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Phương pháp giảng dạy các môn học

30. chuyên ngành thuế - Chương trình
tiên tiến
Tác động của Hiệp định xuyên Thái

trưởng kinh tế các nước ASEAN

Thuế, Khoa Tài chính công
Tạp chí Tài chính

chính công
Kỷ yếu Hội thảo Bộ môn

31. Bình Dương (TPP) và sự kiện Mỹ rút 2017
khỏi TPP đến nền kinh tế Việt Nam
32.

Kỷ yếu Hội thảo Bộ môn

Kỷ yếu Hội thảo Khoa Tài
2017

Tác động của chi tiêu công đến tăng

Thuế, Khoa Tài chính công

2017

Thuế, Khoa Tài chính công
Tạp chí Tài chính

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2018
Xác nhận của đơn vị đào tạo

Người khai kí tên
(Ghi rõ chức danh, học vị)
PGS.TS. NGUYỄN NGỌC HÙNG

tế

