BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Đàm Sơn Toại
2. Năm sinh:

1977

3. Nam/Nữ: Nam
Năm được phong học hàm:

4. Học hàm:

Năm đạt học vị: 2014

Học vị: Tiến sỹ
5. Chức danh nghiên cứu:
Chứcvụ:
6. Địa chỉ nhà riêng: 26 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
7. Điện thoại: CQ:
Fax:

; NR:

; Mobile: 0965255926
E-mail: toaids@neu.edu.vn

8. Đơn vị công tác:
Đơn vị: Trung tâm đào tạo tiên tiến, chất lượng cao và POHE
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Địa chỉ Cơ quan: 207 Đường Giải Phòng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
9. Lĩnh vực nghiên cứu:
Khoa học Quản lý
Quản lý công
Lý thuyết hành vi
10. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Năm tốt nghiệp

Chuyên môn

Đại học

Đại học Kinh tế
Quốc dân

Quản lý Kinh tế

1999

Thạc sỹ

Đại học
Heidelberg

Kinh tế Y tế

2003

Đại học Griffith

Kinh tế

2014

Tiến sỹ
11. Trình độ ngoại ngữ
Tên Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Tiếng Anh

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

12. Quá trình công tác1
Thời gian

Vị trí công tác

Lĩnh vực chuyên môn

Tên tổ chức công tác, Địa chỉ
tổ chức

Từ năm 5/2000 đến
năm 9/2016

Giảng viên

Giảng dạy, học tập và
nghiên cứu

Khoa Khoa học Quản lý - Đại
học Kinh Tế Quốc Dân

Từ 10/2016 đến nay

Phó Giám đốc

Quản lý và kiêm giảng

Trung tâm đào tạo tiên tiến,
chất lượng cao và POHE –
Kiêm giảng tại Khoa Khoa
học Quản lý - Đại học Kinh tế
Quốc dân

13. Các bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo đã công bố
TT

1

Tên công trình
(bài báo, tham luận)

Nơi công bố
(tên, số tạp chí,
hội thảo, trong
nước, quốc tế)

Các yếu tố ảnh hưởng

Hội thảo quốc tế

đến ý định khởi nghiệp

UK – ASEAN,

của sinh viên đại học

Vientiane 2016

Năm công bố

Tác giả hoặc
đồng tác giả

2016

Đồng tác giả

2015

Đồng tác giả

kinh tế quốc dân
Nhận thức của doanh

Hội thảo quốc tế

nghiệp Việt Nam đối với

PAN-Pacific, Hà

thủ tục hải quan điện tử

nội 2015

3

Kinh nghiệm từ quá
trình thí điểm thủ tục hải
quan điện tử tại Việt
Nam

Tạp chí Kinh tế
và Phát triển, số
168(II), 2011

2011

Đồng tác giả

4

Ảnh hưởng của rủi ro

Tạp chí Kinh tế

2006

Tác giả

chính sách đối với hoạt

và Phát triển, số

động sản xuất kinh

107, năm 2006

2006

Tác giả

2

doanh của các doanh
nghiệp trên địa bàn
thành phố Hà Nội
5

Bàn về công tác quản lý

Tạp chí Du lịch

vĩ mô đối với ngành du

Việt Nam, số

1

Nêu những tổ chức khoa học đã và đang công tác của cá nhân (kể cả kiêm nhiệm).

6

lịch Việt Nam trong giai

tháng 5, năm

đoạn hiện nay

2006

Tìm hiểu nguyên nhân

Tạp chí Kinh tế

khủng hoảng tài chính

và Phát triển, số

tiền tệ khu vực Đông Á

21, năm 1999

1999

Đồng tác giả

năm 1997-1998
14. Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố
TT

Tên công trình
(Sách, báo, tài liệu…)

Nơi công bố
(Nhà xuất bản,
nơi xuất bản)

Năm công bố

Chủ biên, đồng chủ
biên, tham gia

1
2
…
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì hoặc tham gia
Tên đề tài, dự án,
nhiệm vụ đã chủ trì

Thời gian thực hiện
(ngày, tháng, năm theo
Hợp đồng ký kết),
thuộc chương trình
(nếu có)

Tình trạng đề tài
(thời điểm nghiệm thu,
kết quả đạt được, xếp
loại)

Cấp quản lý
(cấp nhà nước/ bộ/
cơ sở/ khác)

Các yếu tố ảnh
hưởng đến ý định
khởi nghiệp của sinh
viên đại học kinh tế
quốc dân

2016

Đã nghiệm thu, xếp loại
tốt

Cấp cơ sở

Tên đề tài, dự án,
nhiệm vụ đã tham
gia

Thời gian
(ngày, tháng, năm theo
Hợp đồng ký kết)
thuộc chương trình
(nếu có)

Tình trạng đề tài
(thời điểm nghiệm thu,
kết quả đạt được, xếp
loại)

Cấp quản lý
(cấp nhà nước/ bộ/
cơ sở/ khác)

Đổi mới mô hình tự
chủ đại học tại Việt
Nam, tham khảo mô
hình của Trung Quốc

2016 - 2018

Chưa nghiệm thu

Cấp Nhà nước

Thuế điện tử: trường
hợp triển khai chính
phủ điện tử tại Việt
Nam

2016-2017

Đã nghiệm thu, đạt loại
tốt

Đề tài cấp Bộ

Đổi mới cơ chế tài
chính phục vụ quản
lý, sử dụng và khai

2015-2016

Đã nghiệm thu, đạt loại
tốt

Đề tài cấp Bộ

thác tài sản kết cấu
hạ tầng giao thông
đường sắt
Nâng cao chất lượng
công chức Việt Nam
trong thời kỳ hội
nhập

2001-2002

Đã nghiệm thu, đạt loại
tốt

Đề tài cấp Bộ

16. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian áp dụng

1

Hải quan điện tử tại
Việt Nam: trường
hợp triển khai
chính phủ điện tử
tại một nền kinh tế
đang chuyển đổi

Đóng góp vào hoàn thiện chính sách và
quyết định triển khai mô hình thông quan
điện tử tại Việt Nam hiện nay

Từ 2015 đến nay

2

Đổi mới cơ chế tài
chính phục vụ quản
lý, sử dụng và khai
thác tài sản kết cấu
hạ tầng giao thông
đường sắt

Là cơ sở khoa học cho việc xã hội hóa tài
sản kết cấu hạ tầng đường sắt tại Việt Nam

Đang trong quá trình
ban hành Nghị định
của Chính phủ

…
17. Giải thưởng về khoa học (nếu có)
TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

18. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt,
nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương
đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT
1
2
3

Hình thức Hội đồng

Số lần

19. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có)
TT

Họ và tên

Hướng dẫn hoặc
đồng hướng dẫn

Đơn vị công tác

Năm bảo
vệ thành
công

1
2
3

Tôi xin cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.
Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2018
Xác nhận của Trung tâm

CÁ NHÂN
(Họ tên và chữ ký)

