LÝ LỊCH KHOA HỌC CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Họ và tên: PHAM HONG MANH
2. Năm sinh: 1975

3. Nam/Nữ: Nam

4. Học hàm:

Năm được phong:

Học vị: TS

Năm đạt học vị: 2012

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
Khoa học Tự nhiên

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

Khoa học Y dược

Khoa học Xã hội

Khoa học Nhân văn

Khoa học Nông nghiệp

Mã chuyên ngành
KH&CN:
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0

2

0

1

1

0
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0
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(Ví dụ: mã chuyên ngành
KH&CN:

Tên gọi: Kinh tế học

Tên gọi: Vi sinh vật học

(Mã chuyên ngành KH&CN căn cứ theo Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu KH&CN ban hành
kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 4/9/2008 của Bộ trưởng Bộ KH&CN được đính
kèm theo phiếu này)
6. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên
Chức vụ hiện nay (tại cơ quan công tác và tại các chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc
gia hoặc tương đương): Giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nha Trang
7. Địa chỉ nhà riêng: 27 Nguyễn Xiển, Tp Nha Trang
Điện thoại NR:

; CQ: 0583. 332. 070; Mobile: 0913 539 068

E-mail: manhph@ntu.edu.vn
8. Cơ quan công tác:
Tên cơ quan: Trường Đại học Nha Trang
Tên người đứng đầu: PGS.TS. Trang Sĩ Trung
Địa chỉ cơ quan: 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 058.2224.3868

; Fax: 058.3.831147; Website: htttp://www.ntu.edu.vn

9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo

Nơi đào tạo
1

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đai học

Trường Đại học Thủy sản

Kinh tế thủy sản

2001

Thạc sỹ

Trường Đại học Thủy sản

Kinh tế

2008

Tiến sỹ

Trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc Gia TP.
Hồ Chí Minh

Kinh tế học

2012

Thực tập sinh khoa học
10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT
1

Tên ngoại ngữ

Nghe

Tiếng Anh

Khá

Nói
Khá

Đọc
Tốt

Viết
Khá
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11. Quá trình công tác
Thời gian
(từ năm... đến năm...)
04/2001 đến 07/2005

Vị trí công tác
Giảng viên

10/2006 đến 10/2011

Giảng viên

01/2012 đến nay

Giảng viên

Lĩnh vực chuyên môn

Cơ quan công tác

Giảng dạy môn học: Bộ môn Kinh tế Thủy
Kinh tế môi trường.
sản, Khoa Kinh tế, ĐH
Thủy sản
Giảng dạy môn học: Bộ môn Kinh tế Thủy
Kinh tế môi trường, sản, Khoa Kinh tế, ĐH
Kinh tế nguồn nhân lực Nha Trang
Giảng dạy môn học: Bộ môn Kinh tế Thủy
Kinh tế tài nguyên và sản, Khoa Kinh tế, ĐH
môi trường (Đại học, Nha Trang
Cao học), Kinh tế vi
mô, Kinh tế phát triển
(Cao học)

12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo
(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)
TT

1

Tên công trình
(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc là
đồng tác giả công
trình

Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng/
nhà xuất bản)

Năm công
bố

Tạp chí quốc tế
Settlement household
livelihoods for poor fishermen:
The case of Cam Ranh
Reservoir, Khanh Hoa
Province

Đồng tác giả

2

Asian Journal for
Poverty
Studies
(AJPS), Vol 1 (1),
pp. 1 -7.

2015

2

Tạp chí quốc gia
Ứng dụng thương mại điện tử Đồng tác giả
trong ngành du lịch tỉnh khánh
hòa trong thời kỳ hội nhập

Tạp chí phát triển KH và
CN, Số Q2/2016, Đại
học Quốc Gia Tp Hồ
Chí Minh.
Tạp chí Kinh tế và dự
báo, số chuyên đề tháng
1/2015, tr. 32 – 35
Tạp chí Kinh tế và dự
báo, số chuyên đề thang
10, tr.50 – 53.

2016

Tạp chí Kinh tế và dự
báo, số chuyên đề tháng
9/2015, tr 29 – 31.

2015

Giá trị cảnh quan môi trường Đồng tác giả
của Vịnh Nha Trang từ góc độ
giải trí du lịch.

Tạp chí Kinh tế và dự
báo, số tháng 6/2015

2015

Tăng trưởng kinh tế tại Việt
Tác giả
Nam: Nhìn từ đóng góp của
yếu tố khoa học công nghệ,
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng Tác giả
tới việc sử dụng dịch vụ du
lịch trực tuyến của du khách
nội địa tại thành phố Nha
Trang

Tạp chí Công nghệ
Ngân hàng, Số 109,
tr.14 - 23
Tạp chí phát triển KH &
CN, Vol 18, Số
Q1/2015, tr. 57 – 67

2015

Chính sách tín dụng hỗ trợ ngư Đồng tác giả
dân khai thác hải sản của các
nước trên thế giới và kinh
nghiệm đối với Việt Nam
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng
Đồng tác giả
đến hiệu quả sử dụng đất nông
nghiệp của các nông hộ trên
địa bàn Thị Xã Cửa Lò, tỉnh
Nghệ An
Phân tích yếu tố ảnh hưởng Đồng tác giả
đến nghèo trong cộng đồng
ngư dân ven biển tỉnh Ninh
Thuận

Tạp chí Kinh tế và dự
báo, số tháng 5/2015

2015

Tăng trưởng kinh tế và độ co
Đồng tác giả
giãn việc làm tại tỉnh Khánh
Hòa
Các yếu tố ảnh hưởng tới mức Đồng tác giả
độ sử dụng dịch vụ du lịch trực
tuyến của du khách tại Thành
phố Nha Trang, tỉnh Khánh
Hòa
Các yếu tố ảnh hưởng tới sự Đồng tác giả
hài lòng của hộ gia đình về
chất lượng dịch vụ truyền hình
cáp tại Nha Trang

3

Tạp chí Kinh tế và dự
báo, số tháng 2/2015.

Tạp chí phát triển KH và
CN, Số Q4/2014, Đại
học Quốc Gia Tp Hồ
Chí Minh

2015
2015

2015

2015

2014

Tăng trưởng xanh tại Việt Tác giả
Nam: nhìn từ quá trình sử
dụng năng lượng và mức phát
thải khí CO2

Tạp chí phát triển KH và
CN, Số chuyên đề
Q3/2014, Đại học Quốc
Gia Tp Hồ Chí Minh

2014

Hàm sản xuất xác định chất
lượng tăng trưởng kinh tế tại
tỉnh Khánh Hòa

Đồng tác giả

Tạp chí Kinh tế và dự
báo, số chuyên đề tháng
11, tr. 3 – 6.

2014

Relationship between
Economic Growth and
Employment in Vietnam

Đồng tác giả

Economics
Development Journal,
(No 22), pp. 40 -50

2014

Mối quan hệ giữa tăng trưởng
kinh tế và việc làm tại Việt
Nam

Đồng tác giả

Tạp chí Phát triển Kinh
tế (số 286) , tr. 2- 14

2014

Đồng tác giả
Độ co giãn việc làm và tăng
trưởng kinh tế tại Việt Nam
giai đoạn 1996 – 2011
Nâng cao chất lượng dịch vụ Đồng tác giả
chăm sóc khách hàng tại công
ty thông tin di động (vms –
mobifone), chi nhánh Khánh
Hòa
Đổi mới thể chế: Giải pháp đột Tác giả
phá để tăng trưởng và phát
triển kinh tế tại Việt Nam
Các yếu tố ảnh hưởng tới ý Đồng tác giả
định sử dụng dịch vụ M –
Banking tại Thành phố Nha
Trang, Khánh Hòa
Phát triển và đào tạo nhân lực Tác giả
phục vụ cho phát triển nông
nghiệp nông thôn ở Việt Nam
Phát triển tài chính nông thôn Đồng tác giả
ở Đồng Bằng Sông Cửu Long
Tái cấu trúc nền kinh tế Việt Tác giả
Nam: Thách thức và khuyến
nghị
Yếu tố ảnh hưởng tới ý định Đồng tác giả
vay vốn của các hộ kinh doanh
cá thể: Nghiên cứu trường hợp
tại tỉnh Nam Định
4

Tạp chí Khoa học và
công nghệ, số 22, tr, 64
– 67
Tạp chí Kinh tế và dự
báo, số chuyên đề tháng
7, tr. 31 – 33.

2014

2014

Tạp chí phát triển KH
và CN, Tập 17, số Q1,
2014 , tr 29 – 46.
Tạp chí Kinh tế và dự
báo, số 20 (555), tr. 71 –
73

2014

Tạp chí nhân lực xã hội,
Số 4(5), tr. 29 – 34

2013

Tạp chí Tạp chí
KH&ĐT Ngân hàng (Số
134), tr. 20 – 29
Tạp chí Công nghệ
Ngân hàng (Số 85), tr. 3
– 10
Tạp chí Kinh tế và dự
báo, Số 8 (544), tr. 59 –
62.

2013

2013

2013
2013

3

Yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả Đồng tác giả
kinh doanh của các doanh
nghiệp dân doanh trên địa bàn
tỉnh Kiên Giang
Tái cấu trúc các tập đoàn, tổng Đồng tác giả
công ty nhà nước: Một số
khuyến nghị

Tạp chí Công nghệ
Ngân hàng, số 86, tr. 36
– 41

2013

Tạp chí Kinh tế và dự
báo, Số 6 (542), tr. 15 –
18.

2013

Yếu tố ảnh hưởng tới năng
suất nghề nuôi cá lồng bè tại
vùng biển Nam Du, tỉnh Kiên
Giang
Nâng cao khả năng thu hút
FDI vào khu vực nông nghiệp,
nông thôn Việt Nam.
Đo lường hiệu quả doanh thu
cho các ao nuôi tôm sú thương
phẩm tại tỉnh Phú Yên
Chất lượng tăng trưởng kinh tế
trong ngành thủy sản Việt
Nam: Nhìn từ khía cạnh hàm
sản xuất
Mối quan hệ giữa thu nhập và
môi trường: Trường hợp tại hộ
gia đình ngư dân hai tỉnh
Quảng Ngãi và Bình Định
Nghèo đói trong cộng đồng
ngư dân ven biển Khánh Hòa
Thu hút vốn đầu tư cho phát
triển nông nghiệp, nông thôn ở
Việt Nam
Hội nghị quốc tế

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học Công
nghệ Thủy sản (Số 2), tr.
135 – 141.

2013

Đồng tác giả

Tạp chí Tài chính (Số
04), tr. 52 - 54

2013

Đồng tác giả

Tạp chí KH & CN Thủy
sản, (số 1), tr. 32-41

2013

Tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, (số
13), tr. 12 – 17

2012

Đồng tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn,
(số 02), tr. 60 – 65.

2012

Tác giả

Tạp chí KH & CN Thủy
sản, (số 1), tr. 24 – 29.
Tạp chí KH & CN Thủy
sản, (số 1), tr. 189 –
194.

2012

Settlement
Household
Livelihoods
for
Poor
Fishermen: The case of Cam
Ranh reservoir, Khanh Hoa
Province

Đồng tác giả

2014

Rural finance development in
viet nam: access from new
approach of rural finance

Đồng tác giả

Proceeding at Regional
Network on Poverty
Eradication – RENPER
5 CONFERENCE, held
from 22 to 24 October
2014
at Bangking
University
HCMC,
Vietnam.
Proceeding at 4rd the
third Regional Network
on Poverty Eradication
–
RENPER,
held
from 15 to 17 October

Đồng tác giả

5

2012

2013

Relationship
Between Đồng tác giả
Income, The Fishing Capacity
and The Depletion Resources:
Case Study in South-Central
Area, Vietnam

Nâng cao khả năng thu hút vốn Tác giả
đầu tư trực tiếp nước ngoài
vào khu vực nông nghiệp nông
thôn Việt Nam

Đổi mới cơ chế quản lý trong Đồng tác giả
các tập đoàn kinh tế, tổng công
ty nhà nước tại Việt Nam: Một
số khuyến nghị chính sách

4

Sách chuyên khảo
Mối quan hệ giữa tăng trưởng
Đồng tác giả
kinh tế và việc làm tại Việt
Nam (Sách chuyên khảo)
Nhân tố tác động đến tỷ giá
Đồng tác giả
hối đoái thực: Trường hợp của
Việt Nam.
Phương pháp phân tích lượng Đồng tác giả
các hộ nghèo: Lý thuyết và
khảo sát các hộ ngư dân Nam
Trung Bộ

6

2013 at University of
Bengkulu,
Bengkulu
Indonesia
The working paper for
The
Fifth
Vietnam
Economist
Annual
Meeting – VEAM held
on 31st July and 1st
August 2012 at the
Water
Resources
University in Hanoi,
Vietnam.
Kỷ yếu hội thảo khoa
học quốc tế “Hội nhập:
Cơ hội và thách thức”,
do Trường Đại học
Thương mại và Cao
đẳng Thương mại Đà
nẵng đồng tổ chức từ
ngày 14 - 15/12/2012 tại
Đà nẵng), Nhà xuất bản
Thống Kê, Hà nội, tr.
250 – 259.
Kỷ yếu Hội thảo khoa
học quốc tế: Cơ chế
quản lý các tập đoàn
kinh tế nhà nước: Kinh
nghiệm của Liên Bang
Nga và bài học cho Việt
Nam, tổ chức ngày 1517/08/2012 tại Trường
Đại học Ngoại Thương
Hà nội

2012

2013

2012

Nhà xuất bản Lao động,
Hà nội

2015

Nhà xuất bản Thanh
Niên, Hà nội

2012

Sách chuyên khảo: Khi
Rồng muốn thức dậy:
Loay hoay với mô hình
kinh tế sau đổi mới),
Nhà xuất bản Lao động
– Xã hội, Hà nội, tr. 366

2011

– 384.
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích/ văn bằng bảo hộ giống cây
trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp (nếu có)
TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

1
2
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

1
2
3
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ
KH&CN đã chủ trì

Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)

Nâng cao năng lực cạnh tranh 2016 - 2018
điểm đến du lịch biển tỉnh
Ninh Thuận
Mối quan hệ giữa tăng 2013 - 2014
trưởng kinh tế, việc làm và
thu nhập của lao động tại Việt
Nam

Nguyên nhân và giải pháp 2010 - 2011
giảm nghèo trong cộng đồng
ngư dân ven biển tỉnh Khánh
Hòa
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ

Thuộc Chương
trình (nếu có)

Tình trạng
(đã nghiệm thu-xếp
loại, chưa nghiệm
thu)
Đề tài khoa học công Chưa nghiệm thu
nghệ cấp tỉnh Ninh
Thuận
Đề tài nghiên cứu Đã nghiệm thu –
phục vụ dự án nâng Đạt
cấp Tạp chí Phát
triển Kinh tế bằng
Tiếng Anh đạt chuẩn
quốc tế SCOPUS),
Trường Đại học
Kinh tế Tp Hồ Chí
Minh (Chủ nhiệm
chuyên đề), Tp Hồ
Chí Minh.
Đề tài NCKH cấp cơ Đã nghiệm thu –
sở, Trường Đại học Khá
Nha Trang (Mã số:
TR2010 -13-04).

Thời gian
7

Thuộc Chương

Tình trạng

KH&CN đã tham gia

(bắt đầu - kết thúc)

Hoàn thiện và chuyển giao 2013- 2015
công nghệ nghề lưới rê hỗn
hợp cho đội tàu lưới rê khơi
tỉnh Khánh Hòa
Đầu tư vào giáo dục và tăng
trưởng kinh tế: Trường hợp
của Việt Nam

2013 - 2014

trình (nếu có)

(đã nghiệm thu,
chưa nghiệm thu)
Dự án sản xuất thử Đã nghiệm thu
nghiệm UBND tỉnh
Khánh Hòa.
Đề tài nghiên cứu Đã nghiệm thu
phục vụ dự án nâng
cấp Tạp chí Phát
triển Kinh tế bằng
Tiếng Anh đạt chuẩn
quốc tế SCOPUS),
Trường Đại học
Kinh tế Tp Hồ Chí
Minh
Đề tài nghiên cứu Đã nghiệm thu
khoa học cấp cơ sở,
Trường Đại học
Ngân hàng Tp. Hồ
Chí Minh (Thành
viên nhóm nghiên
cứu). Mã số CT0912-6

Ứng dụng mô hình định 2011 - 2012
lượng dự báo tỉ giá dựa vào
các biến số vĩ mô

16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm, ...)
TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

1
2

17 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

Hình thức Hội đồng
Nghiệm thu đề tài cấp Bộ giáo dục và đào tạo

2
3

8

Số lần
2

18. 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.
Khánh Hoà, ngày
Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

tháng 3 năm 2017

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Hồng Mạnh

9

