LÝ LỊCH KHOA HỌC
I . LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên : Trần Nguyễn Hợp Châu
Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 13/05/1976
Nơi sinh: TP. Vinh-tỉnh Nghệ An
Quê quán: xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
Dân t ộc:
Kinh
Học vị cao nhất:

Tiến sĩ

Năm, nước nh ận h ọc vị: 2012/Vi ệt

Nam
Chức danh khoa học cao nhất:
Năm bổ nhi ệm:
Chức vụ: Trưởng BM Đầu tư quốc tế- Học viện Ngân hàng
Đơn vị công tác: BM Đầu tư quốc tế- Học viện Ngân hàng
Địa chỉ liên lạc: SN 12/N7B Khu đô thị Trung Hòa –Nhân Chính, P.Nhân
Chính, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
Điện thoại liên hệ: CQ: NR:
DĐ: 0985894955
0435773383
Fax:
Email: chautnh@hvnh.edu.vn
II . QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
- Hệ đào tạo: Chính quy
- Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
- Ngành học: Tài chính-Ngân hàng
- Nước đào tạo: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 1998
- Bằng đại học 2:
Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
a) Thạc sĩ chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng
- Năm cấp bằng: 2006
- 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: Nâng cao năng lực cạnh tranh thanh toán quốc tại tại các
ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập
3. Ngoại ngữ: 1: Tiếng Anh
Mức độ sử dụng: Đọc tài li ệu, giao
tiếp
III . QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
1999-2005
Khoa Tiền tệ Tín dụng
Giảng viên
quốc tế-HVNH
2005-2015
Khoa Ngân hàng-HVNH
Giảng viên

Khoa Kinh doanh quốc tếGiảng viên
HVNH
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
Đề tài cấp
Năm băt
Trách nhiệm
(NN, Bộ,
TT
Tên đề tài nghiên cứu
đâu/Năm
tham gia
ngành,
hoàn thành
trong đề tài
trường)
1
Cơ sở khoa học và thực tiễn 2012/2013
Trường
Thành viên
về việc lựa chọn mô hình
thanh toán trong thanh toán
quốc tế tại các NHTM Việt
Nam. Mã số
2
Giải pháp giảm tác động nợ 2013/2014
Trường
Thành viên
công đến an toàn tài chính
quốc gia tại Việt Nam, mã
số DTHV.02.2013
3
Xuất khẩu hàng nông sản 2016/2017
Trường
Thành viên
Việt Nam sang thị trường
Trung Quốc - thực trạng và
giải
pháp,
mã
số
DTHV.22/2016
4
Trách nhiệm xã hội của các 2017/2018
Trường
Chủ nhiệm
doanh nghiệp FDI chiến
lược kinh doanh – thực tiễn
tại Việt Nam và một số đề
xuất, mã số DTHV.28/2017
2. Các công trình khoa học đã công bố:
Năm công
TT
Tên công trình
Tên tạp chi
bô
1
Nâng cao năng lực thanh toán
2012
Tạp chí Khoa học đào tạo
quốc tế của các ngân hàng
Ngân hàng, số 122/tháng 7thương mại Việt Nam
2012
2015-nay

2

Mở rộng thị trường kinh doanh
ra nước ngoài - hướng đi mới
cho các NHTMVN

2014

3

Tác động của chính sách tỷ giá
đến hoạt động xuất khẩu của
Việt nam sau khủng hoảng tài
chính
Ứng dụng hệ thống chỉ tiêu
đánh giá hiệu quả hoạt động
TTQT tại các NHTMVN

2014

4

2014

Kỷ yếu hội thảo Giải pháp tài
chính-tiền tệ-ngân hàng góp
phần ổn định và tăng trưởng
kinh tế Việt Nam, HVNH
Kỷ yếu hội thảo: Các chính
sách kinh tế vĩ mô nhằm khôi
phục kinh tế sau khủng hoảng,
HVNH
Tạp chí Khoa học Đào tạo
Ngân hàng, số 144, tháng
05/2014

5

Kinh tế Việt nam thời gian qua và
các mục tiêu kinh tế vĩ mô đến
năm 2020

2015

6

Mô hình thanh toán trong thanh
toán quốc tế và điều kiện áp
dụng tại các ngân hàng thương
mại
Nâng cao năng lực cạnh tranh
thanh toán quốc tế của ngân
hàng thương mại Việt Nam
trong điều kiện hội nhập,
Tài trợ thương mại quốc tế.

2015

9

Bài tập và bài giải thanh toán
quốc tế

2014

10

Giao dịch thương mại quốc tế

2017

7

8

Kỷ yếu hội thảo“Kinh tế Việt
Nam giai đoạn 2011-2014 nhìn
lại những thành tựu và thách
thức trong quá trình ồn định và
tăng trưởng kinh tế”, HVNH
Tạp chí Khoa học và đào tạo
ngân hàng số 160 tháng 9/2015

2013

Sách, NXB Dân Trí, GPXB số
628-2013/CXB/4-33/DT
Chủ biên

2013

Tài liệu học tập, Quyết định
công nhận hoàn thành biên
soạn số 40/QĐ-QLKH-HVNHTham gia biên soạn
Sách, Nhà xuất bản Thống kê
– chủ biên GS.TS Nguyễn Văn
Tiến (tham gia biên soạn)
Sách, NXB Lao Động, GPXB
số 256/QĐ/NXBLD, ngày
10/04/2017 (tham gia biên
soạn)

Xác nhận của cơ quan

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm
2018
Người khai ki tên

TS. Trân Nguyễn Hợp Châu

