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

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 03/07/1983

Nơi sinh:

Quê quán:

Quảng Trị

Học vị cao nhất:

Hà Nội

Dân tộc:: Kinh

Thạc sỹ

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 Kinh doanh quốc tế
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:
Dực

P1801 C6 Đô thị Mỹ Đình 1, 6 Trần Hữu

Điện thoại liên hệ: CQ:

NR:

Fax:

DĐ:

0988688371

Email: hadv@hvnh.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy ; Nơi đào tạo: ĐH Ngoại Thương…..; Ngành học:…Tiếng
Anh thương mại..; Nước đào tạo: Việt Nam; Năm tốt nghiệp: 2005
2. Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế ; Năm cấp bằng: 2009; Nơi đào tạo:
Úc
3. Ngoại ngữ:

1. Anh

Mức độ sử dụng: Thành thục

2.

Mức độ sử dụng:

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2010- 2016

Bộ môn Kinh tế

Giảng viên

8.2016-nay

Khoa Kinh doanh Quốc tế

Giảng viên

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 băt
đâu/Năm
hoàn thành

Đề tài cấp (NN,
Bộ, ngành,
trường)

Trách nhiệm
tham gia trong đề
tài
1

1

Nghiên cứu sự thay đổi và
dịch chuyển cơ cấu tiêu
dung các sản phẩm công
nghiệp tiêu dung thiết yếu
ở Việt Nam trong bối cảnh
tự do hoá thương mại

2016-2017

Bộ

Thành viên

2

Đánh giá nơ nước ngoài
bền vững của Việt Nam
theo mô hình Jaime De
Piníes

2013-2014

Trường

Thành viên

3

Đề xuất cho mô hình tăng
trưởng kinh tế của Việt
Nam hướng tới mục tiêu
phát triển bền vững

2012

Trường

Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT

Tên công trình

1. International cooperation
1 and technology between
Belarus and Vietnam:
current situation and
recommendations

Tên tạp chi

Năm công
bố
2017

Ví điện tử-góc nhìn của Viện

2. nghiên cứu toàn cầu Mckinsey 2016
1 và gợi ý cho Việt Nam

Kỷ yếu về hợp tác quôc tế của Belarus

Tạp chí Khoa học và đào tạo Ngân hàng

3. Ví điện tử- xu thế phát
2 triển tại Việt Nam

2016

Thị trường tài chính tiền tệ

4. Quản trị ngân hàng thúc
3 đẩy xử lý nợ xấu của các
ngân hàng thương mại

2015

Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán

5. Kinh tế thế giới 2013, triển 2014
4 vọng 2014 và bài học cho
Viêt Nam

Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán

6. 25 năm thu hút đầu tư trực 2013
5 tiếp nước ngoài: Bài học tư
thực tiễn

Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán

………., ngày
Xác nhận của cơ quan

tháng

năm

Người khai ki tên
(Ghi rõ chức danh, học vị)

2

3

