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Khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ khen thưởng Nhà giáo tiêu
biểu năm học 2012-2013. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
khen thưởng Nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 2008-2013.
Quá trình đào tạo
Tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế năm 1989 tại Đại học Tổng hợp Quốc gia
Mát-xơ-cơ-va mang tên Lô-mô-nô-xốp, Liên Bang Nga; Tiến sĩ ngành Kinh tế
chuyên ngành kinh tế học, kinh tế chính trị tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcơ-va, Liên Bang Nga năm 1993. Từ năm 1993 đến năm 1995 thực tập sinh
cao cấp tại Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội,
Liên Bang Nga. Được phong chức danh Phó Giáo sư năm 2005.
Giảng dạy và Nghiên cứu khoa học
Trải qua hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy các môn học về kinh tế quốc tế và
tài chính quốc tế... Hướng dẫn 06 nghiên cứu sinh trong đó có 03 nghiên cứu
sinh đã bảo vệ thành công luận án, hướng dẫn nhiều học viên và sinh viên thực
hiện luận văn thạc sỹ và khóa luận tốt nghiệp; Đồng chủ biên 03 giáo trình, đồng
tác giả 36 sách tham khảo và chuyên khảo; Đã công bố 80 bài báo trên các tạp chí
chuyên ngành trong nước, 13 bài đăng tạp chí chuyên ngành hoặc kỷ yếu hội
thảo khoa học quốc tế (trong đó có 02 bài thuộc hệ thống ISI và 01 bài thuộc hệ
thống Scopus). Đặc biệt, năm 2012 được Đại học Quốc gia Hà Nội tặng Giải
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thưởng công trình khoa học tiêu biểu cho sách chuyên khảo “Dịch vụ Việt Nam
2020: Hướng tới chất lượng, hiệu quả và hiện đại”. Đã chủ trì và tham gia 27 đề
tài, đề án, trong đó có 05 đề tài cấp Nhà nước (chủ trì 03 đề tài), 05 đề tài cấp Bộ
(chủ trì 02 đề tài), 06 dự án nghiên cứu quốc tế và 01 đề án Chính phủ.
Hiện là Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; Thành viên Hội đồng Tư vấn
chính sách tài chính và tiền tệ Quốc gia; Thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí
Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Tạp chí
Kinh tế - Ban Kinh tế Trung ương, Tạp chí Kinh tế tài chính Việt Nam, Tạp chí
Thương gia - Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội; Trưởng ban biên tập
Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh - Tạp chí Khoa học ĐHQGHN; Thành viên
Hội đồng tư vấn tạp chí SIU Journal of Management - Thái Lan; Giám đốc Ban
Quản lý dự án quốc gia “Xây dựng năng lực nghiên cứu chính sách, giáo dục và
đào tạo nhằm thúc đẩy phát triển xanh” (GDPRTE) do UNDP tài trợ (20142017); Thành viên Nhóm Chuyên gia tư vấn thuộc Ban Chỉ đạo liên ngành Hội
nhập quốc tế về kinh tế; Chủ tịch Hội đồng Khoa học ngành Kinh tế ĐHQGHN, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN; Trưởng nhóm nghiên cứu mạnh cấp Đại học Quốc gia Hà Nội về
“Hội nhập Kinh tế quốc tế”. Thành viên Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội,
Hội đồng Đảm bảo chất lượng Đại học Quốc gia Hà Nội; Ủy viên Trung ương
Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam; Cộng tác viên của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học ngành Kinh tế học Quỹ Phát triển Khoa học và
Công nghệ Quốc gia Nafosted thuộc Hội đồng khoa học nghiên cứu cơ bản
thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nhiệm kỳ 2016-2018, Ủy viên Ban
Chủ nhiệm Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai
đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu các vấn đề trọng yếu của khoa học xã hội và nhân
văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”, mã số KX.01/16-20.
Lãnh đạo, quản lý
Từ năm 1997 đến tháng 8/2007 đảm nhiệm qua nhiều vị trí: Trợ lý Đào tạo,
Trưởng phòng, Thư ký Hội đồng Khoa học tại Viện Kinh tế và Chính trị thế
giới, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Tháng 8/2007 đến tháng
01/2011 giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN. Tháng
01/2011 đến tháng 04/2017 giữ chức Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy Trường Đại
học Kinh tế, ĐHQGHN. Tháng 04/2017 giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học
Quốc gia Hà Nội.
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