LÝ LỊCH KHOA HỌC TÓM TẮT CỦA CÁ NHÂN
1. Học hàm, học vi, họ và tên: ThS. Nguyễn Thị Thu Giang
Năm sinh: 1982
2. Quá trình công tác
Thời gian
(Từ năm ... đến năm...)

Tên tổ chức công tác

12/2004 –3/2006

Ban Quan hệ Quốc tế- Trụ sở Chính Agribank

3/2006- 9/2010

Phòng Kinh doanh Ngoại tệ -Sở Quản Lý Vốn- Agribank

8/2012

Học Viện Ngân Hàng

3. Các lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu:
Thanh toán quốc tế
4. Các công trình khoa học đã công bố
TT
Tên công trình
Nơi công bố
Năm công bố
(bài báo, công trình...)
(tên tạp chí đã đăng công trình)
BPO con đường nào đến với Việt
Kỷ yếu hội thảo khoa học của
4/2014
1
Nam
khoa Ngân hàng
Xu hướng rủi ro tiềm tàng từ hệ
Kỷ yếu hội thảo khoa học của
4/2014
2
thống tiền ảo Bitcoin
khoa Ngân hàng
Thách thức hiện thực hoá thanh toán TC Khoa học và đào tạo ngân
6/2014
3
BPO tại các NHTM Việt Nam
hàng
5. Các đề tài nghiên cứu chủ trì hoặc tham gia
Tên chương trình, đề tài, Năm bắt đầu – Tình trạng chương trình,
Cấp quản lý
1
dự án, đề án, nhiệm vụ
năm kết thúc
đề tài, dự án, đề án
(cấp nhà nước/
khác đã chủ trì
ngành/ cơ sở/ khác)
Tên chương trình, đề tài,
dự án, đề án, nhiệm vụ
khác đã tham gia
Tham gia đề tài NCKH
trẻ, đề tài: “Xác định các
nhân tố ảnh hưởng tới khả

1

Năm bắt đầu –
năm kết thúc

Tình trạng chương trình,
đề tài, dự án, đề án

Cấp quản lý
(cấp nhà nước/
ngành/ cơ sở/ khác)

2014

Đã nghiệm thu được chọn
thi cấp Bộ (2014)

Học viện ngân Hàng

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

1

năng sinh lời của các ngân
hàng thương mại Việt
Nam”
Đánh giá tác động giữa
FDI, đầu tư trong nước và
một số biến số vĩ mô tại
Việt Nam

2014

Đã nghiệm thu đạt loại
Giỏi (8/2014)

6. Giải thưởng về khoa học liên quan
TT
Hình thức và nội dung giải thưởng
1
2
7. Thành tựu hoạt động khoa học khác liên quan

2

Học viện Ngân hàng

Năm tặng thưởng

