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Nguyễn Văn Nam

I. THÔNG TIN CHUNG

Ngày sinh: 22 – 02 – 1939 

Giới tính: Nam

Quê quán: Thanh Chi, Thanh Chương, 
Nghệ An

Địa chỉ nơi ở: 413 – Hoàng Quốc Việt 
– Hà Nội

Chức vụ chính đang đảm nhận: Chủ 
tịch Hội đồng Viện nghiên cứu Chiến 
lược Thương hiệu và Cạnh tranh

II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
III. HOẠT ĐỘNG ĐÀO ĐẠO VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

- Chính sách và giải pháp PT thị trường hàng hóa XK thời kỳ đến 2010, 2002, Cấp Bộ, Chủ nhiệm
- Phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa, 2005, Cấp NN, Chủ nhiệm
- Nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa và dịch vụ Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế, 2003, Chủ nhiệm
- Xây dựng và phát triển thể chế cạnh tranh thị trường của nước ta, 2005 - 2006, Cấp NN, Chủ nhiệm
- Hướng tới nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam – Lộ trình và các giải pháp hoàn thiện, 2005 - 2010, Cấp NN, 
Chủ nhiệm
- Thể chế kinh tế thị trường Việt Nam, 2006, Cấp Bộ, Thành viên
- Thể chế môi trường kinh doanh của Việt Nam, 2007, Cấp Bộ 
- Phát triển nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam – định hướng  và giả pháp, 2009. Cấp NN, Chủ nhiệm
- Giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển xuất khẩu của Việt Nam, 2002 – 2003, Cấp Bộ, Chủ nhiệm
- Phát triển quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam – Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc), 2001 – 2003, Cấp Bộ, 
Chủ nhiệm
- Khảo sát và đánh giá thực trạng dịch vụ thương mại nông thôn nước ta, 2001 – 2004, Cấp Bộ, Chủ nhiệm
- Khảo sát, đánh giá hệ thống phân phối các mặt hàng chủ yếu nước ta (thép, xi măng, phân bón), 2004 – 2005, 
Cấp Bộ, Chủ nhiệm
- Nâng cao năng lực hoạt động của các hiệp họi ngành hàng nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam 
2004 – 2005, Cấp Bộ, Chủ nhiệm
- Giải pháp phát triển thương mại hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam với các nước Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, 
2004 – 2006, Cấp Bộ, Chủ Nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố
- Thị trường hàng hóa giao sau, 2000, Hà Nội
- Sàn giao dịch nông sản với việc làm giảm rủi ro về giá cả, 2005, Hà Nội
- Thị trường xuất nhập khẩu thủy sản, 2005, Hà Nội
- Thị trường xuất nhập khẩu rau quả, 2005, Hà Nội
- Phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam trong điều kiện HNKTQT , 2006, Hà Nội
Sách tham gia  
- Hướng tới nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam, 2010, Hà Nội
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế KT thị trường định hướng XHCN, 2006, Hà Nội
- Thể chế môi trường kinh doanh của Việt Nam, 2008, Hà Nội
- Đổi mới ở Việt Nam – Nhớ lại và suy ngẫm, 2008, Hà Nội
- Nhiều bài đăng trên tạp chí chuyên ngành các năm  


