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-
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUY ÊN MÔN
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Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2009-2013

Chi Cục Thuế Quận 1

Kiểm tra viên

2013-nay

Trường Đại học Kinh tế
TP.HCM

Giảng viên

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

1

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt
Đề tài cấp (NN,
Trách nhiệm
đầu/Năm
Bộ, ngành,
tham gia trong
hoàn thành
trường)
đề tài
Quy mô chi tiêu công và 2015
Cấp trường
Chủ nhiệm
tăng trưởng kinh tế: Minh
chứng thực nghiệm tại các
quốc gia Châu Á

2

Quản trị công và tăng 2016

Cấp trường

Chủ nhiệm

Cấp trường

Thành viên

Cấp trường

Chủ nhiệm

Cấp bộ

Thành viên

trưởng bền vững: Minh
chứng thực nghiệm tại các
quốc gia Đông Nam Á
giai đoạn 2002-2013
3

Mua sắm công của Việt 2016
Nam trong điều kiện TPP

4

Chi tiêu công, quản trị 2017
công và tăng trưởng kinh
tế tại các quốc gia đang
phát triển giai đoạn 19982014

5

Tác động của thể chế, chi 2017
tiêu công, đầu tư tư nhân
đến tăng trưởng kinh tế ở
các tỉnh/thành của Việt
Nam B2016-KSA-03

2

2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công
bố...)
TT
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tên công trình

Năm công
bố
Phân tích các yếu tố vĩ mô 2013
ảnh hưởng đến cán cân
thương mại Việt Nam
Tác động của đầu tư nước 2013
ngoài đến cán cân thương
mại của Việt Nam
Hiệu ứng ngưỡng chi tiêu 2015
công: Minh chứng thực
nghiệm tại các quốc gia
đang phát triển Châu Á
1996-2013
Lợi thế cạnh tranh ở một 2015
số ngành trọng điểm Việt
Nam
Reforms of Tax system in 2015
Vietnam in reponse to
international commiments
until 2020
Cạnh tranh thuế và cộng 2015
đồng kinh tế ASEAN:
triển vọng và thách thức
Nguồn nhân lực khu vực 2016
công trong thời kỳ hội
nhập: xu hướng lựa chọn
công việc của sinh viên
chuyên ngành
Vai trò chính phủ và tăng 2017
trưởng kinh tế: góc nhìn
từ chi tiêu công, quản trị
công tại các quốc gia
Châu Á
Quản trị công, chi tiêu 2017
công và tăng trưởng kinh
tế ở các quốc gia đang
phát triển

Tên tạp chí
Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, số
ISSN: 1859-3682
Tạp chí Phát triển Kinh tế, Số ISSN:
1859-1124
Tạp chí Phát triển Kinh tế, Số ISSN:
1859-1124

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, số
ISSN: 1859-3682
Journal of Economic Development,
Số ISSN: 1859-1116

Bản tin Khoa Học Trẻ - Trung Tâm
phát triển khoa học và công nghệ trẻ,
Số ISSN: 2354-1105
Bản tin Khoa Học Trẻ - Trung Tâm
phát triển khoa học và công nghệ trẻ,
Số ISSN: 2354-1105
Tạp chí Phát triển và Hội Nhập, Số
ISSN: 1859-428

Tạp chí Phát triển Kinh tế, Số ISSN:
1859-1124

3

10

11

12

Tác động kinh tế của chi 2017
tiêu công tại các quốc gia
đang phát triển: Vai trò
của cán cân ngân sách
Quản trị công và tăng 2018
trưởng bền vững tại các
quốc gia đang phát triển
giai đoạn 1998-2016
Chi tiêu công và tăng 2018
trưởng kinh tế: bằng
chứng tại các quốc gia
đang phát triển

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh
doanh Châu Á, số ISSN: 1859-1124

Tạp chí và khoa học ngân hàng, số
ISSN:1859-011X

Tạp chí Phát triển và Hội Nhập, Số
ISSN: 1859-428
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Người khai kí tên
(Ghi rõ chức danh, học vị)

Thạc sĩ Trần Trung Kiên
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