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II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy
Ngành học: Tài chính ngân hàng
Năm tốt nghiệp: 2010

Nơi đào tạo: Học viện ngân hàng
Nước đào tạo: Việt Nam

2. Sau đại học
- Thạc sĩ chuyên ngành: Financial And Managerial Accounting;

Năm cấp bằng: 2018;
Nơi đào tạo: Berlin school of Economics and
Law
- Tiến sĩ chuyên ngành:…..; Năm cấp bằng:…..; Nơi đào tạo:….;
Tên luận án:….
3. Ngoại ngữ:

1. Anh

Mức độ sử dụng: Tốt

2.

Mức độ sử dụng:

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2010 – nay

Học viện ngân hàng

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
1

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

Chính sách kiều hối cho
phát triển kinh tế xã hội
Việt Nam

2016/ 2018

Nhà nước

Thành viên

2

Chính sách và giải pháp tín
dụng cho hộ gia đình nông
thôn trong xây dựng nông
thôn mới ở Việt Nam

2015/ 2017

Nhà nước

Thành viên

3

Quản lý hoạt động chuyển
giá trong các công ty đa
quốc gia tại Việt Nam

2015/ 2016

Học viện

Thư ký

4

Đánh giá hiệu lực kênh
truyền tải của chính sách
tiền tệ qua giá tài sản tại
Việt Nam

2012/ 2013

Học viện

Thành viên

5

Ứng dụng phương pháp
cảnh báo sớm dựa trên chỉ
số áp lực thị trường ngoại
hối để phục vụ công tác
điều hành tỷ giá

2012/ 2013

Ngành

Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố:
Tên tạp chi

TT

Tên công trình

Năm công
bố

1

Nhận diện các yếu tố thu
hút đầu tư trực tiếp nước
ngoài carbon thấp nhắm
đạt mục tiêu tăng trưởng
bền vững tại Việt Nam

2017

Khoa học và đào tạo ngân hàng

2

Kinh nghiệm phát triển
hoạt động tài chính vi mô
tại Trung Quốc

2016

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Vai
trò của các tổ chức tài chính vi mô đối
với phát triển kinh tế xã hội tại Việt
Nam”

3

Tỷ giá và khủng hoản tiền
tệ

2015

Sách chuyên khảo

4

Phương pháp cảnh báo sớm
trong lĩnh vực tiền tệ dựa
trên chỉ số áp lực thị
trường ngoại hối

2014

Khoa học và đào tạo ngân hàng

5

Thống kê và hạch toán
hạng mục FDI theo BPM6
của IMF

2013

Khoa học và đào tạo ngân hàng

2

6

Mối quan hệ chính sách tỷ
giá – cán cân thương mại
và vấn đề sử dụng chính
sách tỷ giá để cải thiện tình
trạng nhập siêu

2012

Khoa học thương mại

Berlin, ngày 24 tháng 01 năm 2018
Xác nhận của cơ quan

Người khai ki tên

Ths. Ngô Dương Minh
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