TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP.HCM
KHOA TÀI CHÍNH CÔNG

LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên:

Nguyễn Thị Huyền Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 05/05/1970

Nơi sinh: Phan Thiết, Bình Thuận

Quê quán: Phan Thiết, Bình Thuận
Học vị cao nhất:

Tiến sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2008-Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:
Điện thoại liên hệ:

Dân tộc: Kinh
/

Năm bổ nhiệm: /

0904 986898

Fax:

NR:

54316886

Email: huyennt@ueh.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:

Hệ đào tạo:

chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại Học Tài chính Kế toán TP.HCM
Ngành học: Tài chính tổng hợp
Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1991

2. Sau đại học
2.1. Thạc sĩ chuyên ngành:

Kinh tế

Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Ngành học: Tài chính
Năm cấp bằng: 1998
2.2. Tiến sĩ chuyên ngành: Kinh tế
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Ngành học: Tài chính nhà nước
Năm cấp bằng: 2008
Tên luận án: “Khai thác nguồn vốn ODA trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt
Nam”
3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: đọc hiểu tài liệu chuyên
ngành.
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1991-1996

Giảng viên

1997-2004

Trường Đại Học Tài chính Kế toán
TP.HCM
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

2004-2006

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

2006-2011

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

2011-nay

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Giảng viên, Phó bộ môn Ngân
sách-Thuế
Giảng viên, Trưởng bộ môn
Tài chính công
Giảng viên

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT

1

2

Tên đề tài nghiên cứu
“Cơ chế hỗ trợ tài chính từ phía
Nhà nước đối với các doanh
nghiệp vừa và nhỏ ở Việt nam
trong bối cảnh hội nhập quốc tế”
“Biện pháp tăng cường thực hiện
cơ chế khoán chi đối với đơn vị
hành chính và cơ chế giao quyền
tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp
có thu”,

Năm bắt đầu/
Năm hoàn
thành

Đề tài
cấp

Trách nhiệm
tham gia

2001-2002

Bộ

Thành viên
tham gia

2004-2005

Trường

Chủ nhiệm

2. Các bài báo khoa học đã công bố:

TT

1
2
3
4
5

Tên bài báo
Flow of the ODA and measures to
attract it to Viet Nam
Vai trò ODA trong công cuộc cải cách
hành chính công ở Việt Nam giai đoạn
2001-2005
ODA - Program - Based Approaches or
Project - based Approaches
Đẩy mạnh giải ngân ODA trong bối
cảnh cắt giảm đầu tư công
For more ODA disbursement when
Pulic Investment is cut

Trách
nhiệm
tham
gia

Tên tạp chí

Economic development
Review, No 134, October 2005
Tạp chí Phát triển kinh tế số
Tác giả 190 tháng 8.2006
Tác giả

Economic development
Review, No 153, May 2007
Tạp chí Phát triển kinh tế số
Tác giả
215 tháng 9.2008
Economic development
Tác giả Review, No 169, September
2008.
Tác giả
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6
7

Hình thức hợp tác công tư góp phần giải
Tác giả
quyết nhu cầu vốn cho cơ sở hạ tầng
“ Hoạt động quản lý và quy định thuế
Đồng
có ảnh hưởng đến chi phí tuân thủ thuế?
tác giả
Bằng chứng thực nghiệm ở TP.HCM”

8

“Mất cân bằng hàng dọc trong phân
cấp ngân sách ở Việt Nam – Những hàm
ý chính sách trong bối cảnh Luật NSNN
mới”

9

“Mất cân bằng hàng dọc trong phân
cấp ngân sách ở Việt Nam.”

10

“Mất cân bằng hàng dọc và khả năng tự
cân đối ngân sách các tỉnh ở khu vực
Tây Nguyên.”

Tạp chí Công nghệ ngân hàng
số 38 tháng 05/2009
Tạp chí Công nghệ Ngân hàng
vào tháng 07/2014

Kỷ yếu hội thảo khoa học
Tác giả “Cộng đồng kinh tế ASEAN
(AEC): Cơ hội và thách thức
đối với ngành Tài chính- Ngân
hàng Việt Nam”-Đại Học Kinh
tế TP.HCM- Tháng 17/12/2015.
Tác giả Tạp chí Công nghệ Ngân hàng
vào tháng 04/2016
Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc
gia năm 2016 “Phát triển kinh
Tác giả
tế xã hội vùng Tây Nguyên”
ngày 17/02/2017.

3. Giáo trình, tài liệu tham khảo
TT
1
2
3

Tên giáo trình, tài liệu tham khảo
Giáo trình “Quản lý tài chính và chế
độ kế toán đơn vị hành chính sự
nghiệp”
Giáo trình “Thẩm định dự án đầu tư
khu vực công”
“ Tài chính công-phần III: Phương
thức soạn lập ngân sách theo khuôn
khổ chi tiêu trung hạn – MTEF”

Trách nhiệm tham gia

Năm xuất
bản

Chủ biên
2007
Thành viên tham gia

2010

Chủ biên
2011

Xác nhận của cơ quan công tác
Tp.HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2017
Người khai ký tên

TS. Nguyễn Thị Huyền
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