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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 

PHÂN HIỆU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

2. Ngày sinh: 10/12/1977 

3. Nam/nữ: Nữ 

4. Học vị: Tiến sĩ   năm đạt: 2019 

5. Học hàm:   năm phong:  

6. Nơi đang công tác: Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại thành phố Hồ Chí 

Minh 

7. Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên 

8. Liên lạc 

TT  Cơ quan Cá nhân 

1 Địa chỉ 
181 Lê Đức Thọ, P17, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh 
 

2 Điện thoại/ fax  0915.565.323 

3 Email phuong7712@gmail.com  

4 Website 
https://truongnoivu-csmn.edu.vn/  

 

9. Trình độ ngoại ngữ:  

T
T

 

N
g

o
ạ

i 

n
g

ữ
 

Nghe Nói Đọc Viết 

T
ố

t 

K
h

á
 

T
B

 

K
é
m

 

T
ố

t 

K
h

á
 

T
B

 

K
é
m

 

T
ố

t 

K
h

á
 

T
B

 

K
é
m

 

T
ố

t 

K
h

á
 

T
B

 

K
é
m

 

 

T
iế

n
g

 T
ru

n
g

 

x    x    x    x    

 

 

 

 

https://truongnoivu-csmn.edu.vn/


2 
 

10. Quá trình đào tạo 

Bậc đào 

tạo 
Thời gian Nơi đào tạo 

Chuyên 

ngành 
Tên luận án tốt nghiệp 

Đại học 1995-1999 

Đại học Khoa học 

xã hội và nhân văn, 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

Xã hội học 

Sử dụng thời gian rỗi của 

gia đình trẻ tại nội thành 

Hà Nội 

Tiếng 

Trung 
2009-2010 

Đại học Dân tộc 

Quảng Tây 
Tiếng Trung  

Thạc sĩ 2010-2012 

Đại học sư phạm 

Quảng Tây, Trung 

Quốc 

Xã hội học 

Nghiên cứu thực trạng địa 

vị chính trị của phụ nữ 

Việt Nam 

Tiến sĩ 2015-2018 
Học viện Khoa học 

xã hội Việt Nam 
Xã hội học 

Sự tham gia của phụ nữ 

trong hệ thống chính trị 

cấp cơ sở: Nghiên cứu 

trường hợp tại tỉnh Nam 

Định 

Trao đổi 

nghiên 

cứu 

2017-2018 
Đại học Bắc Kinh, 

Trung Quốc 
Xã hội học  

 

11. Quá trình công tác 

Thời gian Tên cơ quan/ đơn vị  Vị trí  

2000-2004 Ban Nghiên cứu, Trung ương Hội 

LHPN Việt Nam 

Chuyên viên 

2004-2014 Viện Nghiên cứu phụ nữ, Học viện Phụ 

nữ Việt Nam 

Chuyên viên, trưởng phòng, 

Phó Viện trưởng 

2014-2018 Viện Nghiên cứu và Phát triển, Đại học 

Nội vụ Hà Nội 

Chuyên viên, Phó trưởng 

phòng, Phó Viện trưởng 

2018  đến nay Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà 

Nội tại thành phố Hồ Chí Minh 

Phó Giám đốc 

 

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY 

1. Đề tài/ dự án 

TT Tên đề tài/ dự án Cấp 
Vai trò của 

cá nhân 

Tình trạng 

đề tài/dự án 
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TT Tên đề tài/ dự án Cấp 
Vai trò của 

cá nhân 

Tình trạng 

đề tài/dự án 

1 Nghiên cứu đánh giá thực trạng và vai 

trò gia đình trong việc thực hiện bình 

đẳng giới tại thành phố Hồ Chí Minh 

(2019-2021 

Thành 

phố 
Chủ nhiệm 

Đang thực 

hiện 

2 Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa 

học tại Phân hiệu đại học Nội vụ tại 

TP.Hồ Chí Minh (2020) 

Trường Chủ nhiệm 
Đang thực 

hiện 

3 Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp tổ 

chức quản lý việc phân vạch địa giới 

hành chính ở nước ta đáp ứng yêu cầu 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa (2012-

2015) 

Bộ Thư ký 
Đã nghiệm 

thu 

4 Điều tra, khảo sát, đánh giá và phân tích 

nhu cầu và năng lực của đội ngũ cán bộ, 

công chức ngành Nội vụ và đề ra những 

giải pháp chiến lược để cung cấp nhân 

sự và đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ 

nhằm nâng cao trình độ, năng lực của 

cán bộ, công chức ngành Nội vụ (2012-

2015) 

Bộ Thư ký 
Đã nghiệm 

thu 

5 Cơ sở khoa học xây dựng báo cáo 

thường niên về quản trị nhân lực trong 

khu vực hành chính nhà nước (2014) 

Bộ Thư ký 
Đã nghiệm 

thu 

6 Thực trạng và đề xuất chính sách đào 

tạo, bồi dưỡng cho cán bộ nữ là người 

dân tộc thiểu số (2013) 

Bộ Thành viên 
Đã nghiệm 

thu 

7 Nghiên cứu đánh giá các mô hình hỗ trợ 

phụ nữ phát triển kinh tế hiện nay của 

Hội LHPN Việt Nam – Đề xuất giải 

pháp (2013) 

Bộ Thư ký 
Đã nghiệm 

thu 

8 Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây 

dựng chính sách phát triển nguồn nhân 

lực nữ trong giai đoạn 2011-2020 (2013) 

Nhà 

nước 
Thành viên 

Đã nghiệm 

thu 
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TT Tên đề tài/ dự án Cấp 
Vai trò của 

cá nhân 

Tình trạng 

đề tài/dự án 

9 Đánh giá thực trạng, nhu cầu và các hoạt 

động can thiệp nhằm thực hiện có hiệu 

quả Nghị quyết đại hôi phụ nữ toàn quốc 

lần thứ X (2012) 

Bộ Thành viên 
Đã nghiệm 

thu 

10 Nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức bộ 

máy QLNN về công tác gia đình, phụ nữ 

và trẻ em trong tình hình mới (2012) 

Bộ Thư ký 
Đã nghiệm 

thu 

11 Đánh giá ban đầu dự án «Nâng cao khả 

năng ứng phó của phụ nữ với biến đổi 

khí hậu: Trao quyền cho phụ nữ cơ sở để 

ứng phó với thiên tai » (2010 – 2011) 

UN 

Women 

tài trợ 

Chuyên gia 

đánh giá 

độc lập 

Đã nghiệm 

thu 

12 Thực trạng mất việc làm của nữ công 

nhân trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế 

và đề xuất một số giải pháp (2009) 

Bộ Thư ký 
Đã nghiệm 

thu 

13 Điều tra số liệu cơ bản về lao động nữ 

nông thôn (chương trình khảo sát quốc 

gia) (2007-2009) 

Bộ Thư ký 
Đã nghiệm 

thu 

14 Nhu cầu phụ nữ tại địa bàn chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất tại 4 xã của Hải 

Dương và Đông Anh - Hà Nội (2008) 

Chính 

phủ Hà 

Lan tài 

trợ 

Thành viên 
Đã nghiệm 

thu 

15 Nghiên cứu đánh giá dự án “Tăng cường 

tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa 

XII” (Ủy ban Quốc gia vì tiến bộ phụ 

nữ, đại sứ quán Đan Mạch, Đại sứ quán 

Phần Lan) (2007) 

ĐSQ Đan 

Mạch, 

ĐSQ 

Phần Lan 

tài trợ 

Chuyên gia 

đánh giá 

độc lập 

Đã nghiệm 

thu 

16 Nghiên cứu đánh giá dự mô hình dự án 

"Các cơ chế Cộng đồng nhằm giảm 

thiểu tác động của HIV/AIDS ở Việt 

Nam (VIE/97/P11) (UNFPA, Hội nông 

dân, Hội LHPN Việt Nam phối hợp thực 

hiện) (2007) 

UNFPA 

tài trợ 
Thư ký 

Đã nghiệm 

thu 

17 Vai trò giới và khả năng nâng cấp chuỗi Chính 

phủ Hà 
Thành viên Đã nghiệm 
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TT Tên đề tài/ dự án Cấp 
Vai trò của 

cá nhân 

Tình trạng 

đề tài/dự án 

giá trị nghề truyền thống (2006) 

 

Lan tài 

trợ 

thu 

18 Doanh nghiệp vi mô do phụ nữ làm chủ 

và vị thế của họ trong gia đình (2006) 

Chính 

phủ Hà 

Lan tài 

trợ 

Thành viên 
Đã nghiệm 

thu 

19 Khảo sát đánh giá vai trò Hội phụ nữ 

trong việc thành lập mô hình hỗ trợ phụ 

nữ phát triển kinh tế (2005) 

Bộ Thành viên 
Đã nghiệm 

thu 

20 Cung cấp kiến thức, kỹ năng công tác xã 

hội cho cán bộ phụ nữ vùng dân tộc 

miền núi (2004-2005) 

CWS tài 

trợ 

Trợ lý dự 

án 
Đã kết thúc 

21 Xây dựng chiến lược và kế hoạch hòa 

nhập Giới trong Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (2002-2003) 

ADB tài 

trợ 

Trợ lý dự 

án 
Đã kết thúc 

22 Nghiên cứu thực trạng đội ngũ cán bộ 

nữ lãnh đạo quản lý và các giải pháp 

tăng cường sự bình đẳng và phát triển 

của cán bộ nữ trong quá trình công 

nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước 

(2003) 

Bộ Thư ký 
Đã nghiệm 

thu 

23 Thực trạng và các giải pháp đề xuất chế 

độ thai sản đối với lao động nữ nông 

thôn (2003) 

Bộ Thành viên 
Đã nghiệm 

thu 

24 Ảnh hưởng của tai nạn thương tích trong 

lao động đối với trẻ em (2003) 

UNICEF 

tài trợ 
Thành viên 

Đã nghiệm 

thu 

25 Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành về 

phát triển trẻ thơ của người chăm sóc trẻ 

(2002) 

UNICEF 

tài trợ 
Thành viên 

Đã nghiệm 

thu 

26 Phát triển toàn diện trẻ thơ UNICEF 

tài trợ 

Cán bộ dự 

án 
Đã kết thúc 

27 Nghiên cứu tiền khả thi dự án “Tăng Tổ chức Thư ký Đã nghiệm 
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TT Tên đề tài/ dự án Cấp 
Vai trò của 

cá nhân 

Tình trạng 

đề tài/dự án 

cường bình đẳng giới và phát triển toàn 

diện cho phụ nữ Việt Nam” (2004) 

PLAN tài 

trợ 

thu 

28 Phẩm chất chuẩn mực phụ nữ Việt Nam 

trong thời kỳ Công nghiệp hoá hiện đại 

hoá đất nước (2000) 

Bộ Thành viên 
Đã nghiệm 

thu 

 

2. Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh 

TT 

Họ tên sinh viên, 

học viên cao học, 

nghiên cứu sinh 

Tên luận văn, 

luận án 

Bậc đào 

tạo 

Cơ sở 

đào tạo 

Năm tốt 

nghiệp 

      

 

III. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ 

1. Sách 

 

 

 

 

 

TT Tên sách 
Nhà xuất 

bản 

Năm xuất 

bản 

Tác giả/ 

Đồng tác 

giả 

1 Nguồn nhân lực thời kỳ công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc 

tế: Một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn 

Khoa học 

Xã hội 
2015 Đồng tác giả 

2 Chính sách thu hút nguồn nhân lực 

chất lượng cao trong khu vực công ở 

nước ta hiện nay 

Lao động 2016 Đồng tác giả 
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 2. Bài báo 

TT Tên bài báo 

Tên, số, năm phát hành 

tạp chí, trang đăng bài 

viết 

Chỉ số 

ISSN 

Tác giả/ 

Đồng tác 

giả 

1 Bình đẳng giới: nhận thức và 

thực hành trong chăm sóc trẻ 

Tạp chí Nghiên cứu Phụ 

nữ, Số 3, 2004 
 Tác giả 

2 Vai trò của Phụ nữ trong phòng 

chống suy dinh dưỡng trẻ em;  

Tạp chí Dân số và Phát 

triển, số 7, 2005 

0868-

3506 
Tác giả 

3 Một số yếu tố tác động đến tỷ lệ 

nữ trúng cử đại biểu Quốc hội 

khóa XII  

Tạp chí Nghiên cứu Gia 

đình và Giới, Số 2, 2009 

1859-

1361 
Tác giả 

4 Việc làm và vấn đề đào tạo nghề 

của lao động nữ nông thôn 

Tạp chí Nghiên cứu Gia 

đình và Giới, Số 4, 2009 

1859-

1361 
Tác giả 

5 Vai trò của chính quyền xã đối 

với quản lý phát triển xã hội  

Tạp chí Tổ chức Nhà 

nước, số 10, 2015 

2588-

137X 
Tác giả 

6 Phát triển nguồn nhân lực nữ ở 

nước ta trong giai đoạn 2015-

2020: Cơ hội và thách thức 

Tạp chí Nghiên cứu 

Khoa học Nội vụ, Số 9, 

2015 

2354-

1113 
Tác giả 

7 Ban hành và áp dụng chỉ tiêu về 

Giới của một số quốc gia trên thế 

giới : Bài học kinh nghiệm cho 

Việt Nam 

Tạp chí Tổ chức Nhà 

nước, số 4, 2016 

2588-

137X 
Tác giả 

8 Từ « Phụ nữ trong phát triển » 

đến « Giới và phát triển » với vấn 

đề phụ nữ tham gia chính trị ở 

Việt Nam 

Tạp chí Cộng sản điện 

tử  

(http://www.tapchicongs

an.org.vn 

/Home/Nghiencuu-

Traodoi.aspx) 

0866-

7276 
Tác giả 

9 Chính sách đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ của Trung Quốc 

Tạp chí Tổ chức Nhà 

nước, số 9, 2017 

2588-

137X 
Tác giả 

10 Phụ nữ tham gia hệ thống chính trị 

cấp cơ sở tỉnh Nam Định : Thực 

trạng và một số vấn đề đặt ra 

Tạp chí Nghiên cứu Khoa 

học Nội vụ, Số 21, 2017 

2354-

1113 
Tác giả 

11 Lý thuyết trao đổi xã hội của Tạp chí Tổ chức Nhà 2588- Tác giả 

http://www.tapchicongsan.org.vn/
http://www.tapchicongsan.org.vn/
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TT Tên bài báo 

Tên, số, năm phát hành 

tạp chí, trang đăng bài 

viết 

Chỉ số 

ISSN 

Tác giả/ 

Đồng tác 

giả 

George C.Hormans và một số gợi 

mở đối với công tác đánh giá cán 

bộ, công chức ở Việt Nam 

nước, số 2, 2018 137X 

12 Sự tham gia của phụ nữ trong hệ 

thống chính trị cấp cơ sở tỉnh 

Nam Định : Một số nhân tố tác 

động và vấn đề đặt ra hiện nay 

Tạp chí Nghiên cứu 

Khoa học Nội vụ, Số 29, 

2019 

2354-

1113 
Tác giả 

13 Đấu tranh phòng chống tham 

nhũng ở Trung Quốc và bài học 

kinh nghiệm cho Việt Nam 

Tạp chí Nghiên cứu Khoa 

học Nội vụ, Số 34, 1/2020 

2354-

1113 

Đồng tác 

giả 

 

3. Các bài viết đăng trên kỷ yếu Hội thảo 

TT Tên bài viết 
Tên Hội thảo, cấp Hội thảo, thời 

gian, địa điểm tổ chức hội thảo 

Tác giả/ 

Đồng tác giả 

1 Ảnh hưởng của tư tưởng Nho 

giáo tới sự tham gia chính trị 

của phụ nữ Việt Nam 

Giao lưu văn hóa Đông Á, cấp 

trường, 15/1/2019, Thành phố Đà 

Lạt 

Tác giả 

 

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2020 

Thủ trưởng đơn vị 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2020 

Người khai 

 

 


