
 1 

KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU: ỨNG PHÓ CỦA THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ THU HOÀI    

2. Giới tính: Nữ 

3. Ngày sinh: 12/12/1976        

4. Nơi sinh: Hà Nội 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3210/QĐ-SĐH ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 199/QĐ-TCT của Giám đốc trung tâm đào tạo, bồi 

dưỡng giảng viên lý luận chính trị- ĐHQG Hà Nội ngày 27 tháng 7 năm 2012 về việc điều chỉnh tên đề tài luận 

án tiến sĩ. 

7. Tên đề tài luận án: “Khủng hoảng tài chính toàn cầu: Ứng phó của thế giới và Việt Nam”. 

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị.         

9. Mã số: 62.31.01.01 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Vũ Văn Hiền 

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án 

- Luận án đã làm sáng tỏ tính toàn cầu của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 và vai trò điều tiết của 

Nhà nước trong việc ứng phó trước những tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu. 

- Luận án đã hệ thống hóa những giải pháp ứng phó khủng hoảng của cộng đồng quốc tế và đúc rút những 

kinh nghiệm chung từ việc ứng phó với những tác động của khủng hoảng và chỉ ra một số vấn đề đang đặt ra 

đối với kinh tế thế giới và Việt Nam sau khủng hoảng.  

- Luận án đã cung cấp các bài học kinh nghiệm phòng và chống khủng hoảng, đặc biệt cho Việt Nam, một nền 

kinh tế đi sau để nền kinh tế Việt Nam phát triển bền vững, tăng cường khả năng phòng vệ trước các cuộc 

khủng hoảng tài chính toàn cầu.  

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn 

Nội dung luận án có giá trị nhận thức luận, phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập; đồng thời, phục 

vụ quá trình hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo 
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- Nghiên cứu Bối cảnh Kinh tế thế giới hiện nay và những vấn đề đặt ra với Việt Nam. 

- Nghiên cứu vấn đề tái cấu trúc kinh tế toàn cầu sau tác động của cuộc khủng hoảng tài chính 2008. 

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án: 

1. Nguyễn Thị Thu Hoài (2005), "Vai trò của thị trường chứng khoán và các ngân hàng thương mại trong quá 

trình huy động vốn trong nước của VN", báo cáo tại hội nghị khoa học nữ lần thứ 10 ĐHQG Hà Nội, nhà 

xuất bản ĐHQG Hà Nội, tr. 299-304. 

2. Nguyễn Thị Thu Hoài (2005), “ Một số thách thức đối với hệ thống Ngân hàng Công thương Việt Nam trong 

điều kiện Hội nhập kinh tế quốc tế", Tạp chí Tài chính Tiền tệ (8), tr. 23-25. 

3. Nguyễn Thị Thu Hoài (2011), “Giải pháp xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta trong 

giai đoạn “hậu khủng hoảng”, Tạp chí Quản lý Nhà nước (189), tr. 32-35. 

4. Nguyễn Thị Thu Hoài (2011), “Một số giải pháp nhằm xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa trong giai đoạn “hậu khủng hoảng”, báo cáo tại hội thảo khoa học “Quán triệt, vận dụng Nghị 

quyết Đại hội ĐCSVN lần thứ XI vào việc giảng dạy các môn LLCT trong các trường ĐH&CĐ”, ĐHQG Hà 

Nội & ĐHQG T.P Hồ Chí Minh, tr. 315-320. 

5. Nguyễn Thị Thu Hoài (2012), “Biện pháp ứng phó khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu của các nước khu 

vực Châu Á- Thái Bình Dương”, Tạp chí Quản lý Nhà nước (199),tr. 71-74. 

6. Nguyễn Thị Thu Hoài (2012), “Từ khủng hoảng nợ công trên thế giới bàn về vấn đề nợ công của Việt 

Nam”,Tạp chí Quản lý Nhà nước (193), tr. 18-21. 

7. Nguyễn Thị Thu Hoài (2012), “Khủng hoảng đã làm thay đổi ngôi nhà, mái ấm của những người nghèo”, 

báo cáo tại hội thảo khoa học “Tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng 

xã hội ở VN trong điều kiện hội nhập quốc tế”, Trung tâm ĐT GVLLCT- ĐHQG HN, tr. 133-137. 

8.  Nguyễn Thị Thu Hoài (2012), “Những bất ổn của kinh tế thế giới hiện nay”, báo cáo tại hội thảo khoa học 

“Bối cảnh thế giới hiện nay và những vấn đề đặt ra với Việt Nam”, chương trình KX04/11-15, đề tài cấp 

Nhà nước KX04-20/11-15 phối hợp cùng Trung tâm ĐT GVLLCT- ĐHQG Hà nội, tr. 215-224. 

 9. Nguyễn Thị Thu Hoài (2012), “Sự cần thiết phải phối hợp điều tiết kinh tế giữa    các Nhà nước trong việc 

ứng phó với những vấn đề “Hậu khủng hoảng” tài chính hiện nay”, báo cáo tại hội thảo khoa học “ Bối cảnh 

thế giới hiện nay và những vấn đề đặt ra với Việt Nam”, chương trình KX04/11-15, đề tài cấp Nhà nước 

KX04-20/11-15 phối hợp cùng Trung tâm đào tạo giảng viên lý luận chính trị- ĐHQG Hà nội, tr. 225-229. 

10.Nguyễn Thị Thu Hoài (2013), Khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009: Các  giải pháp ứng phó của Việt 

Nam và tác động của chúng trong giai đoạn hậu khủng hoảng, đề tài cấp ĐHQG do trung tâm quản lý, mã số 
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TTCT.08.11 /13. 

11. Nguyễn Thị Thu Hoài (2013), “Đánh giá chung về các giải pháp ứng phó khủng hoảng tài chính toàn cầu 

2008 của các nước và bài học rút ra”, báo cáo tại hội thảo khoa học dành cho học viên cao học và Nghiên 

cứu sinh, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên Lý luận chính trị, ĐHQG Hà nội, tr. 186-195. 

12. Nguyễn Thị Thu Hoài (2013), “Những vấn đề mới đặt ra đối với Việt Nam sau khủng hoảng tài chính toàn 

cầu 2008 và giải pháp nhằm tạo sức bật mới cho nền kinh tế đất nước”, báo cáo tại hội thảo khoa học dành 

cho học viên cao học và Nghiên cứu sinh, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên Lý luận chính trị, 

ĐHQG Hà nội, tr. 196- 208. 

13. Nguyễn Thị Thu Hoài (2013), "Toàn cầu hoá trong bối cảnh hậu khủng hoảng tài chính", Tạp chí Thế giới 

Ảnh (31+32), tr.12-13.  

 

              

              

              

            


