LÝ LỊCH KHOA HỌC

I . LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên : ĐINH THỊ THANH LONG Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Hải Phòng

Ngày, tháng, năm sinh: 10/03/1975

Quê quán: Bản Sàn - Xã Quốc Khánh - Huyện Tràng Định - Tỉnh Lạng Sơn
Dân tộc: Tày
Nơi ở hiện nay: Thôn Yên Ngưu, Xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà nội
Học vị cao nhất: Thạc sỹ
Chức danh khoa học cao nhất

Năm, nước nhận học vị: 2005, Việt Nam
Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu ): Khoa Kinh doanh quốc tế - Học
viện Ngân hàng
Địa chỉ liên lạc: Khoa Kinh doanh quốc tế - Học viện Ngân hàng
Điện thoại liên hệ: CQ: 0435773383
Fax:

NR:

DĐ: 0982093375

Email: longdtt@hvnh.edu.vn

II . QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
- Hệ đào tạo: Chính quy
- Nơi đào tạo: Trường Đại học Ngoại thương Hà nội
- Ngành học: Kinh tế đối ngoại

- Nước đào tạo: Việt Nam

-Năm tốt nghiệp: 1998
2. Sau đại học
a) Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng
- Năm cấp bằng: 2005
- Nơi đào tạo: Học viện Ngân hàng - Việt Nam
b) Tiến sĩ chuyên ngành: Đang trong quá trình đào tạo
- Năm cấp bằng:
- Nơi đào tạo:
- Tên luận án:
3. Ngoại ngữ: 1: Tiếng Anh
2:

Mức độ sử dụng: Thành thạo (IELTS 6.5)
Mức độ sử dụng:

III . QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Công việc
đảm nhiệm

Thời gian

Nơi công tác

2/1999 - 12/2004

Khoa Tiền tệ - tín dụng quốc tế, Học viện Ngân Giảng viên
hàng

1/2005 - 12/2014

Khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng

Giảng viên

1/2015 - nay

Khoa Kinh doanh quốc tế, Học viện Ngân hàng

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (trong nước và quốc tế)
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
Đề
cấp

Trách
nhiệm
tài
tham
gia
trong
đề
tài

TT

Tên đề tài nghiên cứu

1

Hợp tác quốc tế về khoa học và công 2018
nghệ trong xây dựng nền kinh tế tri 2019
thức - Kinh nghiệm quốc tế và
khuyến nghị chính sách cho Việt Nam.
Mã số DTHV.20/2018

- Học viện Chủ nhiệm
Ngân
hàng

2

Nghiên cứu các biện pháp phi thuế 2017
quan (Non - Tariff Measures NTMs) 2018
đối với hàng nhập khẩu - Kinh
nghiệm quốc tế và khuyến nghị chính
sách cho Việt Nam. Mã số
DTHV.29/2017

- Học viện Chủ nhiệm
Ngân
hàng

3

Tác động của sai lệch tỷ giá đối với 2017
nền kinh tế Việt Nam - Một số đề
xuất về chính sách

Học viện Tham gia
Tài chính

4

- Viện
Đánh giá hiện trạng của thị trường tài 1
Tham gia
chính Việt Nam và giải pháp tới năm 12/2016 Chiến
2020
lược và
chính
sách tài
chính

5

“Chính sách kiều hối phục vụ phát 2015
triển kinh tế-xã hội Việt Nam”. Mã số 2017
ĐTĐL-XH.15/15

- Nhà
nước

6

Một mô hình kiểm nghiệm ứng dụng 2014
phương pháp mô phỏng ngẫu nhiên 2015
trong phân tích và đánh giá rủi ro tài
chính. Mã số DTHV.16/2014

- Học viện Thành viên
Ngân
hàng

Thời gian

Thành viên

7

Đo lường mức độ sai lệch tỷ giá: Kinh 2013
nghiệm quốc tế và những gợi ý chính 2014
sách cho Việt Nam. Mã số đề tài
DTHV.17/2013

- Học viện Chủ nhiệm
Ngân
hàng

8

Tác động của kiều hối đến các biến 2013
số kinh tế vĩ mô tại Việt Nam. Mã số 2014
DTHV.18/2013

- Học viện Thành viên
Ngân
hàng

9

Đánh giá hiệu lực kênh truyền tải 2012
chính sách tiền tệ qua giá tài sản tại 2013
Việt nam. Mã số DTHV. 29/2012

- Học viện Thành viên
Ngân
hàng

2. Các công trình khoa học (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách
chuyên khảo…) đã công bố:
Năm

Tên tạp chí

STT

Tên bài báo

1

Hoạt động thanh toán thẻ của các 6/2017
ngân hàng thương mại Việt Nam 10 năm sau khi gia nhập WTO

Tạp chí Tài chính, số 659 kỳ
2 tháng 6/2017, trang 5 - 13

2

Tác động của kiều hối tới tăng 4/2017
trưởng kinh tế

Tạp chí Ngân hàng, số 7
tháng 4/2017, trang 2 - 9.

3

Tìm hiểu về chính sách thương 9/2016
mại quốc tế

Tạp chí Khoa học đào tạo
Ngân hàng, số 172 tháng
9/2016, trang 5 - 13

4

Tìm hiểu về can thiệp của Chính 4/2016
phủ trong thương mại dịch vụ

Tạp chí Kinh tế đối ngoại
số 79/2016, trang 84 - 89

5

Chuỗi giá trị toàn cầu - Cơ hội và 8/2015
thách thức cho sự phát triển

Tạp chí Khoa học đào tạo
Ngân hàng, số 159, tháng
8/2015, trang 55 - 62

6

Chuỗi giá trị toàn cầu và tỷ giá 4/2015
thực

Tạp chí Ngân hàng, số 8,
tháng 4 năm 2015, trang 4 9.

7

Thực trạng thị trường ngoại hối 12/2014 Tạp chí Khoa học đào tạo
phái sinh ở Việt nam
Ngân hàng, số 151, tháng 12
năm 2014, trang 25 - 32.

8

Mô hình đo lường sai lệch tỷ giá - 10/2014 Tạp chí Ngân hàng, số 19,
ứng dụng tại Việt nam
tháng 10 năm 2014, trang 7 12.

9

Áp dụng các biện pháp giám sát vĩ 8/2014
mô thận trọng đối với hoạt động
tín dụng ngoại tệ tại Việt nam

Tạp chí Khoa học Đào tạo
Ngân hàng, số 147, tháng 8
năm 2014, trang 33 - 40.

10

Kinh doanh vàng của ngân hàng 8/2013
thương mại: Hoạt động “carry
trade” gây rủi ro hệ thống

Tạp chí Khoa học Đào tạo
Ngân hàng, số 135, tháng 8
năm 2013, trang 30 - 36, 60.

11

Phân biệt hai thuật ngữ “Currency 4/2012
arbitrage” và “currency carry
trade”

Tạp chí Ngân hàng, số 7
tháng 4 năm 2012, trang 32 36.

12

Mối quan hệ giữa kiều hối và bất 2011
ổn kinh tế vĩ mô ở Việt Nam

Tạp chí Tài chính, số 4 (558)
2011, trang 41 - 43.

13

Các phương pháp đo lường rủi ro 6/2010
tỷ giá của NHTM

Tạp chí Ngân hàng số 11
tháng 6/2010, trang 56 - 60.

14

Vai trò giám sát của chính phủ 3/2010
nhằm đảm bảo ổn định khu vực
tài chính trong bối cảnh tự do hoá
giao dịch vốn

Tạp chí Ngân hàng, số 5
tháng 3/2010, trang 45 - 51

15

Phá giá nội tệ: Hiệu ứng tuyến J 12/2009 Tạp chí Ngân hàng, số 24
hay tuyến S?
và
tháng 12/2009, trang 22 - 27
1/2010 và số 1 tháng 1/2010, trang
18 - 23.

16

Đánh giá tính hiệu quả thị trường 10/2009 Tạp chí Ngân hàng, số 20
ngoại hối Việt Nam
và
tháng 10/2009 và số 21 tháng
11/2009 11/2009.

17

Tác động của tỷ giá lên giá vàng, 9/2008
giá bất động sản, thị trường
chứng khoán Việt Nam thời gian
qua

Tạp chí Ngân hàng số 17
tháng 9/2008

18

Biểu cam kết dịch vụ - Cơ sở 2017
pháp lý cho thương mại dịch vụ
tại Việt Nam

Hội thảo cấp khoa. Giấy
phép xuất bản số 1617 2017/CXBIPH/03-105/LĐ
NXB Lao Động, tháng
6/2017, trang 84 - 101

19

Cách mạng công nghiệp 4.0 và 2017
những thay đổi về vai trò trường
đại học Việt Nam

Hội thảo cấp khoa

20

Các biện pháp phi thuế quan: khả 2016
năng cạnh tranh đối với hàng hóa
xuất khẩu Việt nam

Hội thảo cấp khoa. Giấy
phép xuất bản số 642 QĐ/NXBLĐ, NXB Lao
Động, tháng 6/2016, trang 32
- 46

21

Chuỗi giá trị toàn cầu

2015

Hội thảo cấp khoa

22

Các biện pháp giám sát vĩ mô thận 2014
trọng: thực tế áp dụng tại Việt
Nam nhằm ổn định khu vực tài
chính

Hội thảo cấp khoa

23

Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng 2013
Việt nam - Những vấn đề đặt ra

Hội thảo cấp khoa

24

Mô hình đo lường hệ số co giãn 2012
nhập khẩu

Hội thảo cấp bộ môn

25

“Điều chỉnh tỷ giá để cải thiện 2009
cán cân thương mại trong bối
cảnh kích cầu nền kinh tế Việt
nam

Hội thảo quốc tế

Xác nhận của cơ quan

Hà nội ngày 25 tháng 1 năm 2018
Người khai kí tên
Giảng viên

Đinh Thị Thanh Long

