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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
TÊN ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO:

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: Phạm Quốc Hùng

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi sinh: Thái Bình

02/08/1976

Quê quán: Minh Châu, Đông Hưng, Thái Bình Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Tiến sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2009

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 Tài chính công
Điện thoại liên hệ: CQ: 02835265837

NR:

Fax:

Email: hungpham@ueh.edu.vn

DĐ: 0943.676.555

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
Ngành học: Quản lý kinh tế
Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1998

Bằng đại học 2:

Năm tốt nghiệp:

2. Sau đại học
-

Thạc sĩ chuyên ngành: Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh
Năm cấp bằng: 2002
Nơi đào tạo: Trường Cao học quản lý, Đại học Macquarie, Sydney, Australia

-

Tiến sĩ chuyên ngành: Quản trị

Năm cấp bằng: 2009

Nơi đào tạo: Trường Kinh doanh Norwich, Đại học East Anglia, Norwich,
Vương quốc Anh.
-

Tên luận án: Phân tích cấu trúc ba thành phần của sự cam kết của nhân viên đối
cơ quan và đối với nghề chuyên môn.

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: Thành thạo (IELTS 8.0)

2.

Mức độ sử dụng:
1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUY ÊN MÔN
Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

11/1998-10/2010

Khoa Khoa học quản lý,
Đại học Kinh tế quốc dân
Hà Nội

Giảng viên

10/2010-Hiện nay

Khoa Tài chính công, Đại
học Kinh tế TP.HCM

Giảng viên bộ môn Tài chính tiền tệ
Phó chủ nhiệm bộ môn Tài chính
tiền tệ 10/2011-7/2016
Phó chủ nhiệm khoa Quản lý nhà
nước 3/2014-1/2017

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

Năm bắt
đầu/Năm
hoàn thành

Đề tài cấp (NN,
Bộ, ngành,
trường)

Phát triển bền vững Thị
trường Bất động sản – Vai
trò của Chính sách tín
dụng.

2013-2014

Cấp Bộ

Phát triển kinh tế-xã hội
nông thôn trong thời kỳ
công nghiệp hóa và Hiện
đại hóa.

Thành viên

(DTNH.25/2013)

Cấp tỉnh
2011-2013

3

Khảo sát nhận thức và trải
nghiệm về tham nhũng ở 2011-2012
Việt Nam

4

Hoàn thiện quản lý nhà
nước về sử dụng phí
đường bộ ở Việt Nam.

2009-2010

Các giải pháp chủ yếu
hình thành và phát triển
kỹ năng nghề nghiệp
trong đào tạo cử nhân
ngành kinh tế

2003-2004

5

Trách nhiệm
tham gia trong
đề tài

(Bạc Liêu)

Thành viên

Ngân hàng thế
giới & Thanh tra
chính phủ

Nhóm trưởng
nhóm nghiên cứu
tại TP.HCM

Cấp Bộ

Thư ký

(B2009.06.124)
Cấp Bộ trọng
điểm

Thành viên

(B2003.38.75)

2

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

Chính sách tư nhân hóa,
2017
tăng trưởng kinh tế và bất
bình đẳng thu nhập: Bằng
chứng ở các nước đang
phát triển

Tạp chí công nghệ Ngân hàng

Thể chế và tăng trưởng
năng suất nhân tố tổng
hợp - Nghiên cứu các
nước đang phát triển

2016

Tạp chí công nghệ Ngân hàng

3

Nâng cao năng lực quản
trị của các tổ chức tài
chính vi mô.

2016

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Hoạt
động tài chính vi mô tại Việt Nam:
Thực trạng và xu hướng phát triển”;
Trường Đại học Ngân hàng
TP.HCM. ISBN: 978-604-922-304-2

4

Phân tích ảnh hưởng của
Sự cam kết của nhân viên
với tổ chức, Sự hỗ trợ của
tổ chức, và Văn hóa tổ
chức đến kết quả làm việc
của cá nhân và tổ chức.

2014

International Journal of Human
Resource Management

1

2

(Số 134)

(Số 125)

Volume 25, Issue 20, pages 27722795

Tp. HCM, ngày ….. tháng ….. năm 2018
Xác nhận của đơn vị đào tạo

Người khai kí tên

TS. Phạm Quốc Hùng
(Ghi rõ chức danh, học vị)
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