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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

Dành cho giảng viên tham gia đào tạo sau đại học 
 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 
1. Họ và tên: HẠ THỊ THIỀU DAO; Năm sinh: 1973; Giới tính: Nữ  
2. Đơn vị đang công tác:  Trường Đại học Ngân hàng hàng Thành phố Hồ Chí Minh 
3. Học vị cao nhất: Tiến sĩ   ;năm cấp: 2007 
4. Học hàm: PGS                                   ;năm phong: 2012 
5. Chức vụ hiện nay: Trưởng khoa Kinh tế quốc tế 
6. Liên lạc: 

TT  Cơ quan Cá nhân 

i Địa chỉ 39 Hàm Nghi, Quận 1 
45D/6, Đường D5, Phường 25, 
Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 

ii Điện thoại 0839144327 0913111493 
 

iii Email  thieudao08@gmail.com 

7. Trình độ ngoại ngữ: 
 

TT Tên ngoại ngữ 
Nghe Nói Viết Đọc hiểu 

tài liệu 

Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Khá TB 

i Pháp văn  x   x   x    

ii Pháp văn   X   X   X  X 

iii             

8. Quá trình công tác 
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 
1996-1997 Ngân hàng Công thương TP.HCM Kế toán giao dịch 

1998 -2007 
Khoa Cơ bản, Khoa Ngân hàng Quốc tế, 

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 
Giảng viên 

2007- 2010 
Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, Trường 

Đại học Ngân hàng TP.HCM 

Giảng viên, Phó tổng 

biên tập 

2010-2014 
Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, Trường 

Đại học Ngân hàng TP.HCM 

Giảng viên, Tổng biên 

tập 

2014 -

6/2016 

Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học 

Ngân hàng TP.HCM 

Trưởng khoa kiêm 

Tổng biên tập 

6/2016 - 

nay 

Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học 

Ngân hàng TP.HCM 
Trưởng khoa 

 
9. Quá trình đào tạo 

Bậc đào 
tạo 

Thời 
gian TN 

Nơi đào tạo Chuyên ngành 

Đại học 1996 
Đại học Tài chính Kế tóan TP Hồ Chí 
Minh 

 

Tài  chính – Tiền tệ – 
Ngân hàng 
 

   Thạc sỹ 1999 Dự án cao học Việt  Nam – Hà Lan Kinh tế phát triển 

Tiến sỹ 2007 
Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại 

học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 
Kinh tế học 

 Sau tiến sỹ    

 

II . LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
1. Lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu  
1.1. Chuyên môn đang giảng dạy:  
1.2. Hướng nghiên cứu chính 

2. Kết quả nghiên cứu 
2.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu  Năm bắt Đề tài cấp Trách 
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đầu/Năm 
hoàn 
thành 

(NN, Bộ, 
ngành, 
trường) 

nhiệm tham 
gia trong đề 

tài 
1.  Hoạt động bảo lãnh tín dụng cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn  

TPHCM 

2016 Cấp bộ Chủ nhiệm 

2.  Đánh giá các yếu tố đóng góp vào tăng 

trưởng kinh tế và đề xuất các giải pháp 

thúc đẩy tăng trường kinh tế TPHCM 

đến năm 2020 

2015 Cấp bộ Thành viên 

3.  Giải pháp quản lý tín dụng ngoại tệ từ 

nay đến năm 2015 góp phần đầy lùi 

tình trạng đô la hoá nền kinh tế 

2015 Cấp bộ Thành viên 

4.  Giải pháp đổi mới thể chế kinh tế ở 

Việt Nam 
2015 Cấp trường  Thành viên 

5.  Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ 

thống chính trị cơ sở tại huyện Đồng 

Phú - Tỉnh Bình Phước 

2014 Cấp trường Thành viên 

6.  Phương pháp xác định và ý nghĩa của 

chỉ số điều kiện tiền tệ (MCI) và khả 

năng áp dụng cho Việt Nam  

2014 Cấp bộ Thư ký 

7.  Giải pháp mở rộng khả năng tiếp cận 

dịch vụ, tiện ích ngân hàng ở khu vực 

nông thôn Đồng bằng Sông Cửu Long 

2014 Cấp bộ Thư ký 

8.  Vấn đề mất cân đối kỳ hạn trong hoạt 

động của các ngân hàng thương mại 

Việt Nam: Thực trạng và giải pháp 

2013 Cấp bộ Chủ nhiệm 

9.  Tư tưởng kinh tế Vịêt Nam thời kỳ 

1975-2010 
2013 Cấp bộ Thành viên 

10.  Giải pháp nhằm giảm bất ổn vĩ mô ở 

Việt Nam 
2012 Cấp trường Chủ nhiệm 
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11.  Ứng dụng mô hình định lượng dự báo 

tỷ giá dựa vào các biến số vĩ mô 

 

2011 
Cấp trường Chủ nhiệm 

12.  Hoạt động mua bán, sáp nhập các ngân 

hàng thương mại Việt Nam - Thực 

trạng và giải pháp 

2011 
 

Cấp bộ 

 

Thư ký 

13.  Kiểm định bộ ba bất khả thi trong điều 

hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam 

giai đoạn 2000-2010 

2011 Cấp trường Thành viên 

14.  Giải pháp điều hành chính sách tỷ giá 

tại Việt Nam hiện nay 
2011 Cấp trường Thành viên 

15.  Giải pháp thúc đẩy hoạt động M&A 

trong lĩnh vực ngân hàng 
2010 Cấp trường Thành viên 

16.  Các giải pháp về tiền tệ nhằm ứng phó 

với khủng hoảng tài chính toàn cầu 
2010 Cấp bộ Thành viên 

17.  Những luận cứ khoa học cho phát triển 

kinh tế bền vững tỉnh Bình Dương 

trong quá trình Công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa 

2009 Cấp bộ Thành viên 

18.  Tác động của Phát triển công nghiệp 

đến đời sống của người dân trong vùng 

kinh tế trọng điểm phía Nam thuộc địa 

bàn tỉnh Long An 

2007 Cấp bộ Thành viên 

19.  Đánh giá cuối cùng về chương trình 

tín dụng tiết kiệm, xếp loại giàu nghèo 

và năng lực của lãnh đạo Hội Phụ nữ 

Huyện An Minh và Vĩnh Thuận của 

Dự án Phát triển cộng đồng và Bảo tồn 

vườn quốc gia U Minh Thượng-Tỉnh 

Kiên Giang 

2003 

Dự án của 

Care 

Internationa

l Vietnam 

Thành viên 

2.2. Các bài báo đăng  
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2.2.1 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 Điểm IF Số hiệu 

ISSN 
Link bài báo 

(1)Bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc danh sách SCI, SCI-Expanded, SSCI 
1     
2     

(2) Bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc ISI 
1     
2     

(3) Bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc Scopus 

1     

2     

(4) Bài báo trên tạp chí quốc tế ngoài ISI 

1     

1     

2.2.2. Đăng trên tạp chí trong nước 

TT Tên công trình Năm 
công 
bố 

Tên tạp chí 

1.  Hoạt động bảo lãnh tín dụng hỗ 

trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 

TPHCM 

2016 Tạp chí Nghiên cứu phát triển 

2.  Accessibility to credit of small 

medium enterprises in Vietnam  

(Scopus) 

2016 Afro-Asian J. Finance and Accounting 

3.  Tác động của thiên tai, dịch 

bệnh đến sản xuất nông nghiệp 

của hộ gia đình nông thôn Tây 

Nguyên 

2016 
Tạp chí Phát triển Khoa học và Công 

nghệ 

4.  Trở ngại kinh tế của doanh 2016 Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và 
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nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 

trước thềm ASEAN 

Chính trị Thế giới 

5.  Sự phát triển trong hoạt động tài 

chính vi mô - Trường hợp tỉnh 

Tiền Giang 

2016 
Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân 

hàng 

6.  Settlement household 

livelihoods for poor fishermen: 

The Case of Cam Ranh 

Reservoir, Khanh Hoa Province 

2015 Asian Journal for Poverty Studies 

7.  Equilibrium Real Exchange Rate 

and Its Misalignment In 

Vietnam 

2015 The Asian Economics Review 

8.  Lựa chọn hình thức tái cấu trúc 

sở hữu Ngân hàng tại Việt Nam 
2015 Tạp chí Kinh tế và Phát triển 

9.  Tín dụng nông thôn Tây 

Nguyên: Tiếp cận và hiệu quả 
2015 

Kỷ yếu Hội nghị xúc tiến đầu tư và an 

sinh xã hội Tây Nguyên lần thứ ba 

10.  Relationship between Economic 

Growth and Employment in 

Vietnam 
2015 Journal of Economic Development 

11.  Bản lĩnh của thanh niên trước 

những tin đồn thất thiệt từ mạng 

xã hội 

2015 

Kỷ yếu tọa đàm Vai trò trách nhiệm 

của thanh niên thành phố trong quá 

trình hội nhập xây dựng và phát triển 

12.  External debt and gowth in 

VietNam: A nonlinear 

relationship 

2015 VEAM 2015 

13.  Agricultural insurance market 

development -The role of 

vietnam government 

2014 

International Journal of Economics, 

Commerce and Management, United 

Kingdom 
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14.  Accessibility to credit of Small 

and Medium Enterprises in Viet 

Nam 

2014 VEAM 2014 

15.  Tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo ở 

nông thôn Việt Nam 
2014 

Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc 

dân 

16.  Tác động của hội nhập tài chính 

đến nền kinh tế: trường hợp của 

AEC 

2014 Nhà xuất bản Kinh tế TPHCM 

17.  Cộng đồng kinh tế ASEAN: Khả 

năng và hiện thực 
2014 

Tạp chí những vấn đề kinh tế & chính 

trị thế giới 

18.  Rural finance development in 

Viet Nam: Acess from the new 

approach of rural finance 

2014 Penerbit Universiti Malaysia Kelatan 

19.  Làm thế nào để có một công bố 

quốc tế 
2014 

Kỷ yếu hội thảo Trường Đại học Kinh 

tế quốc dân Hà Nội 

20.  Loan-Deposit Maturity 

Mismatch In The Vietnam’s 

Commercial Banks 

2014 Ton Duc Thang University 

21.  Phát triển ngành dịch vụ 

logistics Thành phố Hồ Chí 

Minh 

2014 Tạp chí Nghiên cứu phát triển 

22. \ 
 
Hoạt động tài chính nông thôn 

trên địa bàn Tây Nguyên 
2014 

Tạp chí Thị Trường Tài chính - Tiền 

tệ 

23.  Tiếp cận tín dụng ngân hàng của 

doanh nghiệp Đồng bằng Sông 

Cửu Long 

2014 Tạp chí Ngân hàng 

24.  Vai trò của vốn con người và 2014 Tạp chí Phát triển Kinh tế 
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các yếu tố khác đối với tăng 

trưởng kinh tế vùng duyên hải 

Nam Trung bộ 

25.  Quan hệ giữa chính phủ, thị 

trường và doanh nghiệp ở Việt 

Nam 

2014 
Tạp chí Phát triển khoa học Công 

nghệ 

26.  

Đánh giá khả năng thực hiện 

Cộng đồng Kinh tế ASEAN 
2014 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 

phối hợp với Trường Đại học Kinh tế 

- Luật, ĐHQG TP.HCM và quỹ 

Friedrich Naumann Foundation 

(FNF), CHLB Đức 

27.  Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng 

Việt Nam 2011 -2013 và những 

vấn đề đặt ra 

2014 Tạp chí Ngân hàng 

28.  Bối cảnh và những tác động khi 

Việt Nam tham gia hiệp định đối 

tác xuyên Thái Bình Dương 

(TPP) 

2013 
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia 

TPHCM 

29.  Chính sách tài khóa và bất ổn 

kinh tế vĩ mô ở Việt Nam 
2013 

Tạp chí Những vấn đề kinh tế và 

chính trị thế giới 

30.  Phát triển tài chính nông thôn ở 

Đồng bằng Sông Cửu Long 
2013 

Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân 

hàng 

31.  Bất ổn kinh tế vĩ mô Việt Nam 

nhìn từ chính sách tiền tệ 
2013 

Tạp chí Phát triển khoa học Công 

nghệ 

32.  Tác động của khủng hoảng kinh 

tế toàn cầu đến kinh tế vĩ mô 

Việt Nam 

2013 Tạp chí Ngân hàng 

33.  Kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2013 Tạp chí Ngân hàng 
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2012 và xu hướng năm 2013 

34.  Giải pháp giảm bất ổn kinh tế vĩ 

mô ở Việt Nam 
2013 Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế 

35.  Tham nhũng ở Việt Nam – 

Nguyên nhân và giải pháp, 
2013 

Tạp chí Cộng sản và Trường Đại học 

Quốc gia TP.HCM 

36.  Biến động luồng vốn vào và bất 

ổn kinh tế vĩ mô của Việt Nam 
2012 

Tạp chí Những vấn đề kinh tế và 

chính trị thế giới 

37.  Chênh lệch tỷ giá hối đoái thực 

đa phương và tỷ giá hối đoái 

thực đa phương cân bằng ở Việt 

Nam 

2012 Tạp chí Ngân hàng 

38.  Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng 

Việt Nam năm 2012, xu hướng 

năm 2013 

2012 Tạp chí Kinh tế và Phát triển 

39.  Giải pháp nâng cao khả năng 

thực hiện lạm phát mục tiêu của 

Việt Nam 

2012 Tạp chí Kinh tế và Phát triển 

40.  Fundamental determinants of 

Vietnam’s equilibrium real 

effective exchange rate and its 

misalignment 

2012 Depocen Working Paper Series 

41.  Quản trị công ty trong các ngân 

hàng thương mại cổ phần Việt 

Nam 

2012 Tạp chí Kinh tế và Phát triển 

42.  Ổn định kinh tế vĩ mô và ổn 

định khu vực ngân hàng: Gợi ý 

chính sách cho Việt Nam 

2012 
Tạp chí Những vấn đề kinh tế và 

chính trị thế giới 

43.  Phối hợp chính sách tài khóa - 2012 Tạp chí Công nghệ Ngân hàng 
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tiền tệ ở Việt Nam 

44.  Bàn về công cụ tốc độ tăng 

trưởng tín dụng nhằm kiềm chế 

lạm phát ở Việt Nam 

2012 Nhà xuất bản Kinh tế TP.HCM. 

45.  Microfinance Development in 

Vietnam, Issues and Strategies 

in Poverty Eradication 
2011 Universiti Malaysia Kelatan Publisher 

46.  Suy nghĩ về những giải pháp 

tiền tệ trong việc chống suy 

giảm kinh tế ở Việt Nam 

2011 Tạp chí Ngân hàng 

47.  Tác động của điều chỉnh cơ cấu 

tín dụng 
2011 Tạp chí Ngân hàng 

48.  Lãi suất cần một cái nhìn toàn 

diện 
2011 

Tạp chí Thị Trường Tài chính - Tiền 

tệ 

49.  Measures for reducing trade 

deficit in Vietnam: Viewed from 

import-export structure 

2011 Vietnam Economic Review 

50.  Giải pháp phát triển dịch vụ 

ngân hàng 
2011 Tạp chí Tài chính 

51.  Phát triển Nguồn Nhân lực Bình 

Dương trong quá trình công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa 

2011 
Tạp chí Phát triển Nguồn Nhân lực 

ISSN 

52.  Thận trọng trong xây dựng lộ 

trình tự do hóa giao dịch vốn của 

Việt Nam 

2010 Tạp chí Phát triển Kinh tế 

53.  25 nguyên tắc giám sát ngân 

hàng theo Basel 2 và việc tuân 

thủ của Việt Nam 

2010 Tạp chí Ngân hàng 



 11 

54.  Nhận diện những tác động tiêu 

cực từ dòng vốn đầu tư gián tiếp 
2010 

Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân 

hàng 

55.  Trở lại vấn đề nguồn nhân lực 

Ngân hàng Việt Nam 
2010 Tạp chí Công nghệ Ngân hàng 

56.  Mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái 

và cán cân thanh toán 
2010 

Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân 

hàng 

57.  Các yếu tố ảnh hưởng tới ý định 

sử dụng dịch vụ tín dụng chính 

thức trong cộng đồng ngư dân 

ven biển tại tỉnh Khánh Hòa 

2010 
Tạp chí Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn 

58.  

Chương trình tín dụng ISA/FOS 

- Một mô hình cần nhân rộng 2010 

Học viện Ngân hàng, kết hợp cùng với 

Nhóm công tác tài chính vi mô Việt 

Nam, NHTMCP Ngoại thương Việt 

Nam và Citi Bank Việt Nam 

59.  Một số giải pháp nhằm đảm bảo 

phát huy ưu điểm của đào tạo 

theo hệ thống tín chỉ 
2010 Trường Trường Đại học Sài Gòn 

60.  Đánh giá tác động của khủng 

hoảng tài chính toàn cầu đến các 

khoản mục của cán cân thanh 

toán 

2009 Tạp chí Phát triển Kinh tế 

61.  Đánh giá hiệu quả của chính 

sách kích cầu chống suy giảm 

kinh tế ở Việt Nam 

2009 Tạp chí Ngân hàng 

62.  Giải pháp giảm sức ép thanh 

khoản 
2009 Tạp chí Công nghệ Ngân hàng 

63.  Có thể tìm thấy cơ hội gì từ 

khủng hoảng kinh tế toàn cầu 
2009 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 
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64.  Làm gì để giải bài toán nhân lực 

cho đồng bằng Sông Cửu Long 
2009 Tạp chí khoa học & Ứng dụng 

65.  Chính sách tiền tệ trong kiềm 

chế lạm phát - Đôi điều băn 

khoăn 

2008 Tạp chí Công nghệ Ngân hàng 

66.  Nhìn lại năng lực tài chính của 

các NHTM Việt Nam trước 

thềm hội nhập 

2007 Tạp chí Công nghệ Ngân hàng 

67.  Sáp nhập, mua lại ngân hàng - 

Cần một hành lang pháp lý 
2007 Nhà Xuất bản Lao động - Xã hội 

68.  Nhân lực ngân hàng Việt Nam - 

Một năm sau khi gia nhập WTO 
2007 Tạp chí Công nghệ Ngân hàng 

69.  Khớp  lệnh liên tục định kỳ - Sự 

khác biệt 
2007 Tạp chí Công nghệ Ngân hàng 

70.  Vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam - 10 năm nhìn lại 
2007 

Trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí 

Minh 

71.  Nâng cao hiệu quả giảng dạy 

tiếng Anh ở bậc đại học nhìn từ 

góc độ giáo viên chủ nhiệm 

2007 
Nhà xuất bản Trường Đại học Quốc 

gia TP.HCM 

72.  Một số ý kiến đóng góp về 

chương trình đào tạo chuyên 

ngành Kinh tế công cộng 

2006 Trường Đại học Quốc gia TP.HCM 

73.  Đánh giá tình trạng nợ nước 

ngoài của Việt Nam 
2006 Tạp chí Ngân hàng 

74.  Keeping the budget balance as a 

measure to reduce foreign debt 
2006 Economic Development Review 

75.  Không sử dụng ICOR thử dự 2005 Tạp chí Công nghệ Ngân hàng 
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đoán mức vay nợ tối thiểu của 

Việt Nam đến năm 2020 

76.  Quản lý nợ nước ngoài của Việt 

Nam nhìn dưới khía cạnh thể 

chế 

2005 Tạp chí Nghiên cứu châu Âu 

77.  
EU mở rộng - Thời cơ và thách 

thức đối với xuất khẩu Việt Nam 
2003 

Viện Nghiên cứu Kinh tế châu Âu và 

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Quốc 

gia TP.HCM 

78.  Toàn cầu hóa - Thời cơ và thách 

thức đối với hệ thống tài chính 

Việt Nam 

2002 
Trường Đại học Quốc gia TP.HCM tổ 

chức 

 

2.3. Sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình 

TT Tên sách Nhà xuất 
bản 

Năm xuất 
bản 

Chủ biên  
 

Tham 
gia 

Bút 
danh 

1       
2       

 
 
 
Xác nhận của cơ quan 

TP Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2017  
Người khai kí tên 

 
(Đã ký) 

 
PGS.TS. Hạ Thị Thiều Dao 

 
 


