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LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

I.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 

1. Họ và tên: NGUYỄN XUÂN HƢỚNG  

2. Ngày tháng năm sinh: 27/3/1972 

3 Quê quán: Thái Nguyên 

4. Học vị: TS, 2016, Việt Nam 

5. Đơn vị công tác: Trường Đại học Lao động – Xã hội. 

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo 

Năm xuất 

bản 
Tên sách/loại sách 

Mức độ tham gia 
(chủ biên, đồng tác giả) 

Nhà xuất bản 

2004 

Bộ bài giảng dùng cho đào 

tạo đội ngũ cán bộ công chức 

cấp xã, phường ở các tỉnh 

Tây Nguyên 

Đồng tác giả 

 

2019 
Công ty đa quốc gia và chiến lược 

kinh doanh toàn cầu 
Đồng tác giả  

2020 Kinh tế vĩ mô ứng dụng Đồng tác giả  

 

2. Các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học, bài đăng kỷ yếu hội thảo trong nƣớc và 

nƣớc ngoài 

TT Tên bài báo  Số tác giả Đăng trên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa 

học
 

Website 

(nếu có) 

1 Hoàn thiện chính sách 

bảo hiểm xã hội tự 

nguyện của Việt Nam 

01 Kỷ yếu hội thảo Quốc gia “Cải cách 

hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam”  

2 “Tăng cường hợp tác 

nhà trường - doanh 

nghiệp: Giải pháp bền 

vững để thực hiện 

mục tiêu gắn đào tạo 

với nhu cầu xã hội" 

01 Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Đổi mới mô 

hình quản trị của các Trường Đại học 

khối Kinh tế tại Việt Nam”  

3 Hướng tới hệ thống 

bảo hiểm xã hội đa 

tầng ở Việt Nam 

nhằm phát triển hệ 

thống an sinh xã hội 

bền vững 

02 Kỷ yếu hội thảo “Hệ thống bảo hiểm 

xã hội đa tầng ở Việt Nam” 

 

4 Tình hình thực hiện 

bảo hiểm xã hội tự 

nguyện ở việt nam – 

02 Kỷ yếu hội thảo “Mở rộng diện bao 

phủ bảo hiểm xã hội cho người lao 

động ở khu vực phi chính thức ở Việt 
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giải pháp và định 

hướng phát triển 

Nam” 

5 Tác động của đầu tư 

trực tiếp nước ngoài 

đến tăng trưởng kinh 

tế ở Việt Nam 

02  

 

6 Đánh giá công tác tổ 

chức thực hiện thu, 

chi và đầu tư quỹ bảo 

hiểm xã hội ở Việt 

Nam - một số hàm ý 

chính sách và tổ chức 

thực hiện 

02 Kỷ yếu hội thảo Quốc gia “Ngành 

bảo hiểm trong bối cảnh toàn cầu 

hóa” 
 

 

3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp 

TT Thời gian 

thực hiên 
(năm bắt đầu và 

kết thúc) 

Tên chƣơng trình, đề tài, 

mã số đề tài 

Mức độ 

tham gia 

Cấp quản 

lý đề tài 

Năm 

nghiệm 

thu 

1 2018-2020 Tác động của cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư tới lao động 

việc làm trong ngành công 

nghệ thông tin (Đề tài cấp Bộ) 

Thành viên Bộ Lao động 

– Thương 

binh và xã 

hội 

2020 

2 2015-2016 Nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực giai đoạn 2016-2020 

và tầm nhìn 2030 (Đề tài cấp 

Bộ) 

Thư ký Bộ Lao động 

- Thương 

binh và xã 

hội 

2016 

3 2011 Nghiên cứu khảo sát đánh giá 

hiệu quả thực hiện Nghị định 

130/2005/NĐ-CP và NĐ 

43/2006/NĐ-CP của Chính 

phủ trên địa bàn tỉnh Đăk 

Nông 

Chủ nhiệm Sở Tài chính 

Đắk Nông  

 

4 2010 Tăng cường năng lực phân 

tích chính sách tiền lương và 

bảo hiểm xã hội 

Chủ nhiệm Ngân hàng 

Tái thiết và 

Phát triển 

Quốc tế tài 

trợ và Ngân 

hàng Thế 

giới quản lý 

(Số hiệu dự 

án: 

TF058179) 

 

5 2009 Điều tra nghiên cứu về tình 

hình nghèo đói của lao động 

trong lĩnh vực Thủy sản và dự 

Thành viên Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 
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kiến số lao động nghèo trong 

ngành theo quy định của Bộ 

Lao động - Thương binh và 

Xã hội để xây dựng các chính 

sách hỗ trợ phát triển của Nhà 

nước 

nông thôn 

6 2007 “Xây dựng nhiệm vụ, giải 

pháp về kế hoạch phát triển 

nguồn nhân lực cho doanh 

nghiệp” tỉnh Nghệ An 

Thành viên Hỗ trợ 

chương trình 

phát triển 

doanh 

nghiệp 

(BSPS) - 

hợp phần 1 - 

môi trường  

kinh doanh 

cấp tỉnh - 

Tỉnh Nghệ 

An 

 

7  Đánh giá hiệu quả xúc tiến 

thương mại, xúc tiến đầu tư, 

khuyến công tư vấn phát triển 

doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng  

Thành viên Hỗ trợ 

chương trình 

phát triển 

doanh 

nghiệp 

(BSPS) hợp 

phần 1 - môi 

trường kinh 

doanh cấp 

tỉnh - tỉnh 

Lâm Đồng 

 

8 2007 Xây dựng đề án hỗ trợ công 

tác xúc tiến đầu tư, thu hút 

đầu tư, xúc tiến thương mại… 

đến năm 2015 

Thành viên Hỗ trợ 

chương trình 

phát triển 

doanh 

nghiệp 

(BSPS) hợp 

phần 1 - môi 

trường kinh 

doanh cấp 

tỉnh - tỉnh 

Lâm Đồng 

 

9 2007 Xây dựng đề án, giải pháp và 

cơ chế chính sách hỗ trợ các 

ngành có tiềm năng tăng 

Thành viên Hỗ trợ 

chương trình 

phát triển 
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trưởng trong các lĩnh vực 

công nghiệp, nông nghiệp, du 

lịch - thương mại 

doanh 

nghiệp 

(BSPS) hợp 

phần 1 - môi 

trường kinh 

doanh cấp 

tỉnh - tỉnh 

Lâm Đồng 

10 2007 Đề tài cấp Nhà nước: Quan 

điểm và định hướng về chính 

sách phát triển xã hội và quản 

lý phát triển xã hội trong chiến 

lược kinh tế - xã hội giai đoạn 

2011-2020 

Thành viên đề 

tài nhánh 

Bộ Khoa học 

– Công nghệ 

 

11 2008-2010 Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên 

cứu chính sách phúc lợi xã hội 

và phát triển dịch vụ xã hội 

chăm sóc người cao tuổi trong 

kinh tế thị trường định hướng 

XHCN và hội nhập 

Thành viên đề 

tài nhánh 

Bộ Khoa học 

– Công nghệ 

 

 2007-2009 Đề tài cấp bộ: Định hướng 

phát triển đào tạo các chuyên 

ngành lao động và xã hội theo 

yêu cầu hội nhập quốc tế đến 

2020 

Thư ký Bộ Lao động 

Thương binh 

và Xã hội 

(MOLISA) 
 

 2010 Đề tài cấp bộ: Định hướng và 

giải pháp phát triển thị trường 

lao động chuyên môn, kỹ thuật 

cao đảm bảo yêu cầu hội nhập 

kinh tế quốc tế đến 2020 

Thư ký Bộ Lao động 

Thương binh 

và Xã hội 

(MOLISA) 
 

 2009-2010 Đề tài cấp bộ: Các giải pháp đi 

mới quản lý quá trình đào tạo 

trong điều kiện đào tạo theo 

học chế tín chỉ tại Trường đại 

học Lao động – Xã hội 

Thư ký Bộ Lao động 

Thương binh 

và Xã hội 

(MOLISA) 
 

 2009 Đề tài cấp bộ: Thực trạng và 

giải pháp giải quyết các vấn 

đề xã hội nảy sinh tại các tỉnh 

đã và đang chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất nông nghiệp 

Thư ký Bộ Lao động 

Thương binh 

và Xã hội 

(MOLISA) 
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 2007-2008 Đề tài cấp bộ: Các giải pháp 

nâng cao chất lượng đào tạo 

hệ đại học Lao động - Xã hội 

Thư ký Bộ Lao động 

Thương binh 

và Xã hội 

(MOLISA) 

 

 2006-2007 Đề tài cấp bộ: Xây dựng một 

số mô hình tạo việc làm đối 

với lao động bị mất việc làm 

tại các vùng chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất 

Thư ký Bộ Lao động 

Thương binh 

và Xã hội 

(MOLISA) 

 

 2005-2006 Dự án Định hướng việc làm 

cho người khuyết tật 

Thành viên Hội chữ thập 

đỏ (VRC) 
 

 2008 Dự án Việc làm bình đẳng cho 

người khuyết tật 

Thành viên Tổ chức lao 

động quốc tế 

(ILO) 

 

 2007 Xây dựng chuẩn nghèo cuủa 

Việt Nam giai đoạn 2006-

2010 

Thành viên Bộ Lao động 

Thương binh 

và Xã hội 

(MOLISA) 

 

 2004 Điều tra thí điểm làm cơ sở 

cho Tổng điều tra đói nghèo 

của Việt Nam năm 2004 tại 

Bắc Kạn 

Thành viên Bộ Lao động 

Thương binh 

và Xã hội 

(MOLISA), 

UNDP 

 

 

Hà Nội, ngày ......... tháng........ năm 20… 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN                          Ngƣời khai ký tên  

          (nơi công tác) 
  

 

 

 


