LÝ LỊCH KHOA HỌC TÓM TẮT CỦA CÁ NHÂN
1. Học hàm, học vi, họ và tên: CN. Lê Vũ Hải
Năm sinh: 1990
2. Quá trình học tập
Chuyên
Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Thành tích
môn

Phổ thông

THPT Chuyên Thái Nguyên

Toán

Giải nhất toán 12 và được chọn
tham gia kỳ thi quốc gia, Giải nhì,
ba toán (lớp 11, 10), Giải ba toán
vượt cấp lớp 11 danh cho học sinh
lớp 12.

Đại học

Học viện Ngân hàng

Tài chính

Tốt nghiệp xuất sắc

ngân hàng

Học bổng của thống đốc Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam 3 năm
liên tiếp (2009, 2010, 2011)
Giấy khen của Giám đốc học
viện.

Sau đại học

Kyoto University (đã trúng
học bổng và dự định theo
học 4/2015)

3. Quá trình công tác
Thời gian
(Từ năm ... đến năm...)
8/2012 – 1/2015
1/2015 – Nay

Tên tổ chức công tác
Khoa Ngân hàng – Học viện Ngân hàng
Khoa Kinh quốc tế - Học viện Ngân hàng

4. Các lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu:
Tài chính quốc tế, Thanh toán quốc tế và các vấn đề về giao dịch thương mại, vận tải bảo hiểm
1

Lĩnh vực quan tâm: Phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích dòng tiền dự án đầu tư, ngoại
hối phái sinh
5. Các công trình khoa học đã công bố
TT
Tên công trình
Nơi công bố
(bài báo, công trình...)
(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố

1

Chính sách tiền tệ của Kỷ yếu hội thảo khoa học Giải pháp tài
NHTW Châu Âu dưới góc chính - tiền tệ - ngân hàng góp phần ổn
nhìn của nguyên tắc Taylor định và tăng trưởng kinh tế Việt Nam

4/ 2014

2

Nguyên tắc Taylor trong
điều hành chính sách tiền tệ
của Ngân hàng Trung ương
Nhật Bản

Kỷ yếu hội thảo thuộc đề tài cấp Ngành
“Nguyên tắc Taylor trong việc xác định lãi
suất mục tiêu của chính sách tiền tệ - kinh
nghiệm thế giới và bài học cho Việt Nam”

10/2014

3

Chính sách tiền tệ của Fed Kỷ yếu hội thảo thuộc đề tài cấp Ngành
và quy tắc Taylor
“Nguyên tắc Taylor trong việc xác định lãi
suất mục tiêu của chính sách tiền tệ - kinh
nghiệm thế giới và bài học cho Việt Nam”

10/2014

6. Các đề tài nghiên cứu chủ trì hoặc tham gia
Tên chương trình, đề
Năm bắt đầu – Tình trạng chương trình,
Cấp quản lý
tài, dự án, đề án, nhiệm
năm kết thúc
đề tài, dự án, đề án1
(cấp nhà nước/
vụ khác đã chủ trì
ngành/ cơ sở/ khác)
Đánh giá tác động qua
lại giữa FDI, đầu tư nội
địa và một số biến số
kinh tế vĩ mô tại Việt
Nam (DTHV.05/2013)

2013-2014

Đã nghiệm thu đạt loại
Giỏi

Học viện

Tên chương trình, đề tài,
Năm bắt đầu –
Tình trạng chương trình,
Cấp quản lý
dự án, đề án, nhiệm vụ
năm kết thúc
đề tài, dự án, đề án
(cấp nhà nước/
khác đã tham gia
ngành/ cơ sở/ khác)
7. Giải thưởng về khoa học liên quan
TT
Hình thức và nội dung giải thưởng
Năm tặng thưởng
1
2
8. Thành tựu hoạt động khoa học khác liên quan

1

Nếu chưa nghiệm thu ghi: Đang thực hiện. Nếu đã nghiệm thu ghi kết quả nghiệm thu: Xuất sắc, giỏi, khá,…
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