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Họ và tên: NGUYỄN THỊ CẨM THỦY

Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Thái Nguyên

Ngày, tháng, năm sinh: 01/5/1976

Quê quán: xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Tiến sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2012, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó Trưởng Khoa
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kinh doanh quốc t ế,
Học viện Ngân hàng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: số 96 ngõ 140 đường Khuất Duy Tiến, phường
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại liên hệ: CQ: 04 35773383

NR:

Fax:

Email: thuyntc@hvnh.edu.vn

DĐ: 0985586691

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:

- Hệ đào tạo: Chính quy
- Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế quốc dân
- Ngành học: Thương mại quốc tế
- Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1998

2. Sau đại học
a) Thạc sĩ chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng
- Năm cấp bằng: 2004
- Nơi đào tạo: Học viện Ngân hàng
b) Tiến sĩ chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng
- Năm cấp bằng: 2012
- Nơi đào tạo: Học viện Ngân hàng
- Tên luận án: Phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế tại các ngân hàng thương
mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập
3. Ngoại ngữ: 1: Tiếng Anh
2.

Mức độ sử dụng: tốt
Mức độ sử dụng
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III . QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2/1999 – 12/2004

Khoa Tiền tệ tín dụng quốc
tế

Giảng viên

1/2005- 12/2013

Khoa Ngân hàng

Giảng viên

1/2014-12/2014

Khoa Sau đại học

Phó trưởng khoa

1/2015 đến nay

Khoa Kinh doanh quốc tế

Phó trưởng khoa

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:
TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm băt
đâu/Năm
hoàn thành

Đề tài cấp (NN,
Bộ, ngành,
trường)

Trách nhiệm tham
gia trong đề tài

1

Khả năng ứng dụng hệ 2009-2010
thống chỉ tiêu đánh giá
hiệu quả ho ạt động
thanh toán quốc tế t ại
các ngân hàng thương
mại Việt Nam

Cấp HV

Tham gia

2

Thực trạng hệ thống
giám sát tài chính Việt
Nam

2010-2011

Đề tài nhánh
đề tài cấp nhà
nước

Tham gia

3

Cơ sở khoa học và thực
tiễn về lựa chọn mô
hình thanh toán trong
thanh toán quốc tế tại
các ngân hàng thương
mại Việt Nam

2012-2013

Cấp HV

Tham gia

4

Đánh giá tác động qua
lại giữa FDI, đầu tư nội
địa và một số biến số
kinh tế vĩ mô tại Việt
Nam

2013-2014

Cấp HV

Tham gia

5

Nghiên cứu mô hình
đánh giá khả năng chịu
đựng rủi ro thị trường
của NHTM Việt Nam

2015-2016

Cấp ngành

Tham gia

6

Đánh giá quan hệ
thương mại của Việt
Nam với các nước
ASEAN sau AFTA

2016-2017

Cấp HV

Chủ nhiệm

2

7

Tác động của Hiệp định
chống đánh thuế trùng
đối với hoạt động xuất
nhập khẩu của Việt
Nam với các quốc gia
ASEAN

2017-2018

Cấp HV

Tham gia

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

1
2

3
4

5
6
7
8

Tên công trình

Năm công bô

Tên tạp chi

Rủi ro đối với các ngân hàng
thương mại trong hoạt động kinh
doanh thẻ tín dụng quốc tế,
Hình thành các tập đoàn tài chính
– ngân hàng xu hướng phát triển
ở Việt Nam

2006

Tạp chí Khoa học và đào
tạo ngân hàng số 47 tháng
04 năm 2006.
Tạp chí Chứng khoán Việt
Nam số 94 tháng 8 năm
2006

Phát triển nghiệp vụ Factoring
tại các ngân hàng thương mại
Việt Nam
Phân tích SWOT về môi trường
kinh doanh nghiệp vụ ngân hàng
quốc tế của các ngân hàng
thương mại Việt Nam
Cải thiện môi trường bên ngoài
của các ngân hàng thương mại
Việt Nam
Vai trò của kiều hối trong phát
triển kinh tế Việt Nam

2009

Bàn về chính sách tỷ giá với mục
tiêu kiềm chế lạm phát
Nhận diện rủi ro nghiệp vụ ngân
hàng quốc tế của ngân hàng
thương mại trong hội nhập quốc
tế

2011

2006

2010

2011
2011

2012

Tạp chí Khoa học và đào
tạo ngân hàng, số 83 tháng
04 năm 2009
Tạp chí Ngân hàng, số 5
tháng 03 năm 2010.
Tạp chí Khoa học và đào
tạo ngân hàng, số 107 tháng
4 năm 2011.
Kỷ yếu hội thảo khoa Ngân
hàng, HVNH, tháng 5 năm
2011.
Kỷ yếu Học viên tài chính,
tháng 11 năm 2011
Tạp chí Khoa học và đào
tạo ngân hàng số 126 tháng
11 năm 2012

9

Xử lý vấn đề hàng hóa đến trước
chứng từ đến sau trong giao nhận
hàng hóa

2014

Tạp chí Khoa học và đào
tạo Ngân hàng, số 142
tháng 03 năm 2014

10

Mô hình thanh toán trong thanh
toán quốc tế và điều kiện áp
dụng tại các ngân hàng thương
mại

2015

Tạp chí Khoa học và đào
tạo Ngân hàng, số 160
tháng 9 năm 2015

11

Tác động của chính sác tỷ giá

2014

Kỷ yếu hội thảo Bộ môn
3

12

13

14

đến hoạt động xuất khẩu của
Việt Nam sau khủng hoảng tài
chính.

Kinh tế “Các chính sách
kinh tế vĩ mô nhằm khôi
phục nền kinh tế sau khủng
hoảng”, tháng 5 năm 2014

Tính độc lập của NHNN trong
việc thiết lập và thực thi chính
sách tiền tệ,

Kỷ yếu hội thảo cấp ngành
“Nguyên tắc Tailor trong
việc xác định lãi suất mục
tiêu của chính sác tiền tệ Kinh nghiệm thế giới và bài
học cho Việt Nam” tháng 10
năm 2014

Hội nhập AEC: Cơ hội và thách
thức đối với các doanh nghiệp
Logistics Việt nam

2014

2016

Những điểm mới của công ước
LHQ về hợp đồng vận chuyển
hàng hóa quốc tế một phần hoặc

2017

hoàn toàn bằng đường biển-

Kỷ yếu hội thảo khoa
KDQT “Kinh doanh quốc tế
trong môi trường tự do
thương mại- cơ hội và
thách thức đối với doanh
nghiệp Việt Nam” tháng 6
năm 2016
Kỷ yếu hội thảo khoa
KDQT “Tính chất pháp lý
và bài học phòng ngừa rủi
ro trong kinh doanh quốc
tế” tháng 6 năm 2017

Công ước Rotterdam 2009
15

Phát triển nghiệp vụ ngân hàng
quốc tế tại các ngân hàng thương
mại Việt Nam trong điều kiện
hội nhập

2012

Sách chuyên khảo, NXB
Dân trí, GPXB 19373/QĐXB/NXBDT
ngày
30/12/2012, Chủ biên

16

Tài trợ thương mại quốc tế

2013

Tài liệu học tập, Quyết
định công nhận hoàn thành
biên soạn số 40/QĐ-QLKHHVNH-Tham gia biên soạn

17

Bài tập và bài giải thanh toán
quốc tế

2014

Sách, Nhà xuất bản Thống
kê
– chủ biên GS.TS
Nguyễn Văn Tiến (tham gia
biên soạn)

18

Thanh toán quốc tế và tài trợ
ngoại thương

2016

Giáo trình, Nhà xuất bản
Thống kê – chủ biên GS.TS
Nguyễn Văn Tiến (tham gia
biên soạn)
4

19

20

Phát triển quan hệ ngân hàng đại
lý đối với hoạt động thanh toán
quốc tế tại các ngân hàng thương
mại Việt Nam
Giao dịch Thương mại quốc tế

2017

Tạp chí Khoa học và đào
tạo Ngân hàng, số 178
tháng 3 năm 2017

2017

Sách tham khảo, NXB Lao
động,
GPXB
256/QĐ/NXBLĐ,
ngày
10/4/2017 (chủ biên)

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018
Xác nhận của cơ quan

Người khai ki tên

TS. Nguyễn Thị Cẩm Thủy
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