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I. THÔNG TIN CHUNG 
1. Họ và tên: HUỲNH THỊ THÚY GIANG 
2. Ngày sinh:  01-01-1976 
3. Nam/nữ: Nữ 
4. Nơi đang công tác: 
Trường/viện: Trường Đại học Kinh tế Luật 
Phòng/ Khoa: Khoa Kinh Tế Đối Ngoại 
Bộ môn: Kinh doanh quốc tế 
Chức vụ: Trưởng Khoa Kinh Tế Đối Ngoại 
5. Học vị: Tiến sỹ kinh tế                                   Năm đạt: 2012 
6. Học hàm:                                  Năm phong: 
7. Liên lạc:  

TT  Cơ quan Cá nhân 

1 Địa chỉ 
669 Đường Quốc lộ 1, Khu phố 3, 
Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP. 
Hồ Chí Minh 

92 đường 18, khu phố 3, 
phường Hiệp Bình 
Chánh, TP. Thủ Đức, 
TP.HCM 

2 Điện thoại/ fax 0837244515 0909 623 737 

3 Email  gianghtt@uel.edu.vn 

8. Trình độ ngoại ngữ:  

TT Tên ngoại 
ngữ 

Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài 
liệu 

Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB 

1 Anh văn x   x   x   x   



 

 

9. Thời gian công tác: 

Thời gian Nơi công tác Chức vụ 

Từ 1998->2002 Công ty XNK Tranimex Kế toán tổng hợp 

Từ 2002->2005 Viện KHCN GTVT Phía Nam Kế toán trưởng 

Từ 2005->2008 Công ty Hưng Phú Phó Giám Đốc 

Từ 3/2008 đến 
nay 

Đại học kinh tế - luật - ĐHQG TP.HCM Trưởng Khoa KTĐN 

10. Quá trình đào tạo: 

Bậc đào 
tạo 

Thời 
gian Nơi đào tạo Chuyên 

ngành Tên luận án tốt nghiệp 

Đại học 1994-
1998 

Trường Đại học 
kinh tế TP.HCM 

Tài chính – 
tiền tệ 

“Giải pháp nâng cao hiệu quả cấp 
phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản” 

Thạc sỹ 2006 - 
2009 

Trường Đại học 
kinh tế TP.HCM 

Tài chính 
doanh 
nghiệp 

“Đầu tư theo hình thức BOT trong 
xây dựng hạ tầng giao thông Việt 
Nam – Thực trạng và giải pháp” 

Tiến sỹ 2009-
2012 

Trường Đại học 
kinh tế TP.HCM 

Kinh tế - 
tài chính – 
ngân hàng 

“Mô hình hợp tác công - tư (Public 
private partnership) để phát triển cơ 
sở hạ tầng giao thông đường bộ 
Việt Nam” 

Đại học 2014-
2016 

Trường Đại học 
Đà Nẵng 

Ngôn ngữ 
Anh 

 

Cao cấp 
Lý luận 

chính trị - 
Hành 
chính 

2018 
– 

2020 

Học viện Chính 
trị - Hành chính 
quốc gia Hồ Chí 
Minh khu vực II 

Lý luận 
chính trị - 
Hành chính 

 

 
11. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu  
11.1 Lĩnh vực chuyên môn: 

- Lĩnh vực: Kinh tế  
- Chuyên ngành: Tài chính – tiền tệ 



 

3  
 

- Chuyên môn: Kinh tế - Tài chính 
11.2   Hướng nghiên cứu: đầu tư quốc tế, kinh doanh quốc tế, leadership,tài chính quốc tế 
II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY 
1. Đề tài/dự án 

TT Tên đề tài/dự án 
Mã số & 

cấp quản lý 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Kinh phí 
(triệu 
đồng) 

Chủ 
nhiệm 
/Tham 

gia 

Ngày 
nghiệm 

thu 
Kết 
quả 

1 

Cấp Bộ: “Ứng dụng mô hình 
đầu tư công – tư (PPP) nhằm 
đa dạng hoá các hình thức 
huy động vốn để phát triển 
CSHT giao thông đô thị tại 
Tp. HCM” 

Sở 
KHCN 

TP.HCM 

2 
năm 

400 Tham 
gia 

Đã 
nghiệm 

thu 

Tốt 

2 

Cấp Bộ: “Chiến lược thu hút 
đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk 
nông đến năm 2020” 

Sở 
KHCN 
tỉnh Đắk 
nông 

1 
năm 

800 Tham 
gia 

Đã 
nghiệ
m thu 

Xuất 
sắc 

3 

Cấp cơ sở: Chuyển động giá 
trên thị trường chứng khoán: 
bước đi ngẫu nhiên hay hội 
tụ về giá trị trung bình 

ĐH Kinh 
tế 
TP.HCM 

1 
năm 

50 Tham 
gia 

Đã 
nghiệ
m thu 

Xuất 
sắc 

4 

Cấp cơ sở: Nghiên cứu các 
nhân tố tác động đến sự 
thành công của hoạt động 
M&A trong lĩnh vực ngân 
hàng Việt Nam.  

ĐH Kinh 
Tế - Luật 

1 
năm 

40 Chủ 
nhiệm 

Đã 
nghiệ
m thu 

Tốt 

5 

Cấp cơ sở: Nghiên cứu tác 
động của Hiệp định đối tác 
xuyên Thái Bình Dương – 
TPP đến xuất khẩu hàng dệt 
may Việt Nam 

ĐH Kinh 
Tế - Luật 

1 
năm 

45 Chủ 
nhiệm 

Đã 
nghiệ
m thu 

Tốt 

6 
Cấp cơ sở: Nghiên cứu phát 
triển hành lang kinh tế Đông 
Tây 

ĐH Kinh 
Tế - Luật 

1 
năm 

50 Chủ 
nhiệm 

Đã 
nghiệ
m thu 

Tốt 
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7 

Cấp Bộ: Đánh giá việc thực 
hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 
của khu vực kinh tế tư nhân, 
kinh tế hợp tác, khu vực FDI 
thời kỳ 2011-2020 và 
phương hướng, mục tiêu của 
thời kỳ 2021-2030, kế hoạch 
5 năm 2021-2025 

ĐH Kinh 
Tế - Luật 

1 
năm 

 Tham 
gia 

Đã 
nghiệ
m thu 

Tốt 

 
III. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ 
1. Sách  
1.1 Sách xuất bản Quốc tế: không 
1.2. Sách xuất bản trong nước  

TT Tên sách 
Sản phẩm của 
đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Nhà xuất 
bản 

Năm 
xuất 
bản 

Tác giả/  
đồng tác 

giả 
Bút danh 

1 Quản trị tài chính đa 
quốc gia 

Giáo trình NXB 
ĐHQG 
TP.HCM 

2013 Chủ biên TS. Huỳnh 
Thị Thúy 
Giang 

2 Giới thiệu ngành Kinh 
doanh quốc tế 

Giáo trình NXB  
ĐHQG 

2014 Chủ biên TS. Huỳnh 
Thị Thúy 
Giang 

3 Giáo trình quản trị 
chuỗi cung ứng 

Giáo trình NXB  
ĐHQG 

2017 Chủ biên TS. Huỳnh 
Thị Thúy 
Giang 

 
2. Các bài báo 
2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của 

tạp chí,  
trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của 
đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 
ISSN 

Ghi 
chú 

1 Trans-pacific partnership (TPP): Opportunity of 
cooperation in agriculture between Vietnam and 
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Japan”, Journal of KOBE university, 2013 

2 
The influence of transformational leadership 
dimensions on intrapreneurial behaviour through 
mediators, Management Science Letters, 2021  

 Scopus Q2  

 
2.2. Đăng trên tạp chí trong nước 
 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của 
tạp chí, trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của 
đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 
ISSN 

Điểm 
IF 

1 
(2007): “Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng 
cao hiệu quả đầu tư theo hình thức BOT”, Tạp 
chí giao thông vận tải (số 12/2007). 

 ISSN 0866-
7012 

 

2 
(2008): “Sáp nhập ngân hàng – Một xu thế không 
thể đảo ngược”, Tạp chí ngân hàng – ISSN – 
0866 - 7462 (số 12), 06/2008. 

 ISSN – 
0866-7462 

 

3 

(2009): “Quan hệ công chúng – lá chắn hữu hiệu 
bảo vệ ngân hàng trước tin đồn thất thiệt”, Tạp 
chí thị trường tài chính tiền tệ - ISSN 1859-2805 
(số 8), 15/04/2009 

 ISSN 1859-
2805 

 

4 
(2010): “Hạ lãi suất cần có lộ trình và giải pháp 
hợp lý”, Tạp chí thị trường tài chính tiền tệ - 
ISSN 1859-2805 (số 17), 01/09/2010. 

 ISSN 1859-
2805 

 

5 
(2011): “Một số kiến nghị để điều hành lãi suất 
hiệu quả”, Tạp chí thị trường tài chính tiền tệ - 
ISSN 1859-2805 (số11) ngày 01/06/2011. 

 ISSN 1859-
2805 

 

6 
(2011): “Hợp tác công tư cho phát triển hạ 
tầng giao thông tại Việt nam”, Tạp chí công 
nghệ ngân hàng, số 63, tháng 06/2011. 

 ISSN 1859- 
3682 

 

7 (2011): “Thu hút đầu tư tư nhân vào lĩnh vực 
CSHT giao thông đường bộ Việt Nam - tại sao 

 ISSN 0866-
7012 
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khó khăn”, Tạp chí giao thông vận tải – ISSN 
0866-7012 số 07/2011. 

8 

(2011): “Phát triển hạ tầng giao thông đường 
bộ Việt Nam theo hình thức hợp tác công tư 
(PPP)”, Tạp chí giao thông vận tải – ISSN 
0866-7012 số 11/2011. 

 ISSN 0866-
7012 

 

9 
(2012): “Nhận thức về hoạt động thế chấp và 
bảo lãnh vay vốn từ khía cạnh pháp lý “,Tạp chí 
thị trường tài chính tiền tệ , số 16 tháng 8/2012 

 ISSN 1859-
2805 

 

10 
(2015):” Nhân tố tác động đến sự thành công 
của hoạt động M&A trong lĩnh vực ngân 
hàng”, Tạp chí Kinh tế dự báo. 

 ISSN  

11 

(2017): Đánh giá lợi thế so sánh ngành dệt may 
Việt nam trong khu vực ASEAN thông qua chỉ 
số lợt thế so sánh hiển thị, Tạp chí Kinh tế dự 
báo, 18 tháng 06/2017  

   

12 

(2020): Ứng dụng mô hình chuỗi Markov rời 
rạc trong dự báo tác động của dịch bệnh Covid-
19 đến một số lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam, Tạp 
chí Công thương,  

   

 
2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian 
tổ chức, nơi tố chức 

Sản phẩm của 
đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 
 ISBN 

Ghi 
chú 

1 

(2013): “Trans-pacific partnership (TPP): 
Opportunity of cooperation in agriculture 
between Vietnam and Japan”- Advancing Rule of 
Law under TPP: Many Future of Economic 
Cooperation between Vietnam anh Japan. 

  

 

 
2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước 
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TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian 
tổ chức, nơi tổ chức 

Sản phẩm của 
đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 
 ISBN 

Ghi 
chú 

1 

(2011): “Chính sách điều hành lãi suất ở Việt 
nam: hạn chế và kiến nghị”, Hội thảo     khoa 
học “Chính sách tài khóa – tiền tệ và thị trường 
tài chính Việt Nam – Đại học kinh tế - luật, 
2011. 

  

 

2 

(2013):“Quy trình xây dựng chuẩn đầu ra ngành 
Kinh doanh quốc tế”, Hội thảo “Xây dựng chuẩn 
đầu ra ngành Kinh doanh quốc tế thuộc Khoa 
Kinh tế đối ngoại” – Đại học kinh tế - luật, 2013. 

  

 

3 

(2013): “Thực trạng xây dựng chuẩn đầu ra 
ngành KDQT theo phương pháp CDIO tại khoa 
KTĐN thuộc trường ĐHKT-L”, Hộithảo "Nhân 
rộng mô hình CDIO cho các CTĐT tại ĐHQG-
HCM", Nhà Điều hành, ĐHQG-HCM, 2013 

  

 

4 
(2013): “Hội thảo “Hiệp định đối tác xuyên Thái 
Bình Dương” – Cơ hội và thách thức cho Việt 
nam” - Đại học kinh tế - luật, 2013. 

  
 

5 

(2014): “Khủng hoảng tài chính và tác động của 
khủng hoảng tài chính đến phát triển kinh tế Việt 
nam”- Hội thảo “Tổng kết một số vấn đề lý luận 
– thực tiển qua 30 năm đổi mới” – Ban Kinh tế 
trung ương phối hợp Đại học Kinh tế TP.HCM. 

  

 

6 

(2014): Lợi thế cạnh tranh và cơ hội phát triển 
doanh nghiệp của Đắk Nông trong bối cảnh hội 
nhập mới” - Hội thảo Định hướng phát triển 
doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời kỳ suy thoái 
kinh tế tại tỉnh Dak Nông 

  

 

7 

Định hướng liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất 
nông nghiệp của Doanh nghiệp vừa và nhỏ - Hội 
thảo Định hướng phát triển doanh nghiệp vừa và 
nhỏ trong thời kỳ suy thoái kinh tế tại tỉnh Dak 
Nông 
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8 

(2015): “Lợi thế cạnh tranh và cơ hội phát triển 
doanh nghiệp của Đắk Nông trong bối cảnh hội 
nhập mới”- Hội thảo Cơ hội và thách thức cho sự 
phát triển của Đăk Nông trong bối cảnh hội nhập 
tại tỉnh Dak Nông 

  

 

9 

(2017): “Kết quả và kinh nghiệm xây dựng, triển 
khai kinh doanh quốc tế theo cách tiếp cận cdio – 
Hội thảo Triển khai chương trình đào tạo và đánh 
giá chất lượng giảng dạy theo cách tiếp cận CDIO 
tại Trường ĐH Kinh tế - Luật” 

  

 

10 
(2020): Dự báo mô hình tăng trưởng kinh tế việt 
nam sau dịch bệnh Covid – 19, Hội thảo Đánh giá 
tác động của Covid 19 tại TP.HCM 

  
 

11 

(2020): Nâng cao chất lượng đào tạo tại khoa 
Kinh tế đối ngoại: Từ xây dựng chương trình đến 
vận hành đào tạo, Hội thảo và triển lãm “công tác 
đào tạo của trường ĐHKT-L 20 năm xây dựng và 
phát triển” tại Trường ĐH Kinh tế - Luật 

  

 

12 

(2020): Đảm bảo chất lượng CTĐT: thực tiễn 
vận dụng tại Khoa KTĐN, Trường ĐH 
KTL, Hội thảo "Thực tiễn xây dựng hệ thống đảm 
bảo chất lượng bên trong tại cơ sở giáo dục đại 
học 

  

 

 

 Ngày     tháng     năm 2021 

Xác nhận của đơn vị quản lý 
(Ký tên, đóng dấu) 

Người khai 
(Họ tên và chữ ký) 

 
 

 
Huỳnh Thị Thúy Giang 

 


