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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm
1

1990-1992

Bộ môn Kinh tế kĩ thuật,
Trường Cao cấp nghiệp vụ
Ngân hàng (nay là Học viện
Ngân hàng)

Giảng viên

1992-1998

Khoa Nghiệp vụ kinh doanh
ngân hàng, Trường Cao đẳng
Ngân hàng (nay là Học viện
Ngân hàng)

Giảng viên

1998-2004

Khoa Tiền tệ Tín dụng quốc
tế, Học viện Ngân hàng

Giảng viên

2005-2014

Khoa Ngân hàng, Học viện
Ngân hàng

- Giảng viên;
- 11/2007 đến 6/2012: Phó chủ
nhiệm Bộ môn Thanh toán quốc tế,
Khoa Ngân hàng;
- 7/2012- 2014: Chủ nhiệm Bộ môn
Thanh toán quốc tế, Khoa Ngân
hàng.

2015 đến nay

Khoa Kinh doanh quốc tế,
Học viện Ngân hàng

Chủ nhiệm Bộ môn Thương mại
quốc tế, Khoa KDQT

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

1

2

3
4
5

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt
đầu/Năm
hoàn
thành

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc
minh bạch hoá thông tin trong
2017-2018
hoạt động kinh doanh của các
NHTM tại Việt Nam
Tác động của chuyển dịch cơ cấu
kinh tế tới tăng trưởng kinh tế của
2017-2018
vùng Bắc Trung bộ- duyên hải
miền Trung
Đánh giá quan hệ thương mại của
Việt Nam với các nước ASEAN 2016-2017
sau AFTA
Xuất khẩu hàng nông sản Việt
Nam sang thị trường Trung Quốc- 2016-2017
Thực trạng và giải pháp
Nghiên cứu mô hình đánh giá khả 2015-2016
năng chịu đựng rủi ro thị trường

Đề tài cấp (NN,
Bộ, ngành,
trường)

Trách nhiệm
tham gia trong đề
tài

Cấp Học viện

Thư kí

Cấp Học viện

Thư kí

Cấp Học viện

Thành viên

Cấp Học viện

Thư kí

Đề tài ngành

Chủ nhiệm
2

của ngân hàng thương mại Việt
Nam
6

Chỉ số thanh khoản hệ thống 2014-2015
(Systematic Liquidity Index) và
khả năng ứng dụng đối với hệ
thống ngân hàng thương mại Việt
Nam

Đề tài ngành

Thành viên

7

Áp dụng nguyên tắc Taylor trong 2013-2015
việc xác định lãi suất mục tiêu
trong điều hành chính sách tiền tệ
của Việt Nam

Đề tài ngành

Thành viên

8

Ứng dụng phương pháp cảnh báo 2012-2013
sớm dựa trên chỉ số áp lực thị
trường ngoại hối tại Việt Nam để
phục vụ công tác điều hành tỉ giá
nói riêng và chính sách tiền tệ nói
chung

Đề tài ngành

Thành viên

9

Cơ sở khoa học và thực tiễn về lựa 2012-2013
chọn mô hình thanh toán trong
thanh toán quốc tế tại các ngân
hàng thương mại Việt Nam

Cấp Học viện

Chủ nhiệm

10

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

Cấp Học viện

Chủ nhiệm

11

Thực trạng hệ thống giám sát tài 2009-2011
chính Việt Nam

Đề tài nhánh cấp
Nhà nước

Tham gia

12

Phát triển và hoàn thiện thị trường 1999-2002
ngoại hối Việt Nam

KNH99.15

Thư kí đề tài

Đề tài ngành;
nghiệm thu
8/2002; loại Giỏi

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công
bố

Stress Test – Kiểm tra đánh giá sức
1.

chịu đựng rủi ro của các ngân hàng 2017
thương mại

Tên tạp chí
Sách chuyên khảo, NXB Dân
Trí, Số xác nhận đăng kí xuất
bản 1086-2017/CXBIPH/340/DT, ngày 17.04.2017, Số
ISBN 978-604-88-4349-6

3

2.

Giao dịch Thương mại quốc tế

2017

Sách tham khảo, NXB
Lao
động,
GPXB
256/QĐ/NXBLĐ,
ngày
10/4/2017, Số ISBN 978-60459-7907-5

3.

Thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại

2016

GT, NXB Lao động, Đồng Chủ
biên,

QĐ

xuất

bản

1353/QĐLK-LĐ,

số
ngày

4.12.2015
4.

Bài tập và bài giải Thanh toán quốc tế

2014

Sách, NXB Thống kê, tham gia.

5.

Tài trợ thương mại

2014

Tài liệu học tập

6.

Rủi ro thanh toán biên mậu Việt Trung 2017
đối với các nhà kinh doanh xuất nhập
khẩu Việt Nam và biện pháp phòng
tránh

Tạp chí Khoa học và Đào tạo

Remittance

Tạp chí Asian Journal of

7.

and

Inflation

–

An 2017

Empirical study for Vietnam

Ngân hàng tháng 7, 2017

Economic Modelling, Vol 5,
No 02, page 186-193

8.
9.

“The ASEAN Free Trade Agreement 2017

Tạp chí Asian Social Science số

and Vietnam's Trade Efficiency”

4 tháng 04/2017

Công tác quản lí nhà nước đối với gian 2017

Tạp chí Quản lí Nhà nước, số

lận thương mại quốc tế sử dụng giấy

255 phát hành tháng 4/2017

chứng nhận xuất xứ hang hóa hiện nay
10. Phát triển quan hệ ngân hàng đại lí đối 2017

Tạp chí Khoa học và Đào tạo

với hoạt động thanh toán quốc tế tại các

Ngân hàng, số 178 tháng 3 năm

NHTM Việt Nam

2017

11. Gian lận thương mại quốc tế sử dụng 2016
giấy chứng nhận xuất sứ hàng hóa và

Kỷ yếu Hội thảo khoa học,
Khoa Kinh doanh quốc tế

những vấn đề đặt ra đối với cơ quan
quản lí nhà nước Việt Nam
12. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến 2014

Tạp chí Ngân hàng

tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân
hàng giai đoạn 2001-2012
13. Những lưu ý trong lập và kiểm tra vận 2014

Tạp chí Ngân hàng

đơn đường biển theo tinh thần ISBP
745
4

14. UPAS L/C – giải pháp hữu hiệu cho bài 2014

Giải pháp tài chính – Tiền tệ Ngân hàng góp phần ổn định và
tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

toán ngoại tệ của các doanh nghiệp
15. Những vấn đề của khủng hoảng tài 2013

Tạp chí Quản lí Nhà nước

chính và một số khuyến nghị
16. Đánh giá hoạt động thị trường ngoại 2013

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

hối Việt Nam năm 2012
17. Vận đơn đường biển- những vướng 2012
mắc thường gặp trong kiểm tra và ra
quyết định thanh toán.
18. Thương mại điện tử và thanh toán điện 2012
tử tại Việt Nam
19. Giới thiệu mô hình giám sát tài chính 2011
quốc gia trên thế giới

Tạp chí Ngân hàng

20. Nhìn lại tác động của khủng hoảng kinh
tế thế giới đến phương thức tín dụng
chứng từ
21. Xâm nhập thực tế - Yếu tố quyết định
sự thành công đối với giáo viên giảng
dạy chuyên ngành
22. Rủi ro pháp lí trong hoạt động thanh
toán quốc tế của Việt Nam
23. Xu hướng lựa chọn các phương thức
thanh toán quốc tế và vấn đề đặt ra cho
các ngân hàng thương mại Việt Nam
24. Vai trò tư vấn của ngân hàng thương
mại trong thanh toán tín dụng chứng từ
25. Hạn chế rủi ro kĩ thuật đối với ngân
hàng phát hành thư tín dụng
26. Kiểm tra chứng từ- nghiệp vụ nhiều rủi
ro đối với ngân hàng phát hành thư tín
dụng

2011

Tạp chí KH&ĐT ngân hàng

2010

Kỷ yếu Hội nghị thi đua yêu

Xác nhận của cơ quan

Tạp chí Quản lí Nhà nước
Tạp chí Ngân hàng

nước HVNH lần thứ VI /2010
2007

Tạp chí KH&ĐT ngân hàng

2006

Tạp chí KH&ĐT ngân hàng

2006

Tạp chí KH&ĐT ngân hàng

2003

Tạp chí Tài chính Tiền tệ

2003

Tạp chí KH&ĐT ngân hàng

Hà Nội, ngày 24

tháng 1
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