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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: HUỲNH THỊ THÚY GIANG;  Năm sinh: 1976             ; Giới tính: Nữ 

2. Đơn vị đang công tác: Đại học Kinh tế Luật 

3. Học vị: Tiến sỹ;     Năm cấp: 2012 

4. Học hàm:      Năm phong:  

5. Chức vụ hiện nay: Trưởng Khoa Kinh Tế Đối Ngoại 

6. Liên lạc  

TT  Cơ quan Cá nhân 

i Địa chỉ Khu phố 3, Linh Xuân, Quận 
Thủ Đức, TP.HCM 

21/10, đường 17, P. Hiệp Bình 
Chánh, Thủ Đức, TP.HCM 

ii Điện thoại 0837244515 0909 623 737 

iii Email  gianghtt@uel.edu.vn 

 
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 Tốt Khá 

1 Tiếng Anh x   x   x   x  

 
8. Quá trình 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 

 

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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9. Quá trình đào tạo 

Bậc đào 
tạo 

Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành 

Đại học 1994-1998 Trường Đại học kinh tế TP.HCM Tài chính – tiền tệ 

Thạc sỹ 2006 - 2009 Trường Đại học kinh tế TP.HCM Tài chính doanh nghiệp 

Tiến sỹ 2009-2012 Trường Đại học kinh tế TP.HCM Kinh tế - tài chính – ngân 
hàng 

 
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: quản trị tài chính quốc tế, đầu tư quốc tế 
1.2. Hướng nghiên cứu chính:  
-Tác động của các Hiệp định thương mại tự do đến các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam 
-Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 
2. Kết quả nghiên cứu  
2.1. Các đề tài đã hoàn thành 

TT Tên đề tài 

Mã số 
&  

cấp quản 
lý 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Kinh 
phí 

 

Chủ 
nhiệm 

 

Tham 
gia Năm 

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.HC

M 

2 năm 400  x 2013 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  x 2015 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.HC

M 

1 năm 50 x  2016 Tốt 

4 Cấp cơ sở: Nghiên cứu tác 
động của Hiệp định đối tác 

ĐH 
Kinh Tế 

1 năm 45 x  Đang 
triển 
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xuyên Thái Bình Dương – 
TPP đến xuất khẩu hàng dệt 
may Việt Nam 

- Luật khai 

 
2.2. Các bài báo đăng  
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 
Trans-pacific partnership (TPP): Opportunity of 
cooperation in agriculture between Vietnam and Japan”, 
Journal of KOBE university, 2013 

 
 

 

 
2.2.2. 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 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 ISSN 1859- 3682  
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Việt nam”, Tạp chí công nghệ ngân hàng, số 63, tháng 06/2011. 

7 
(2011): “Thu hút đầu tư tư nhân vào lĩnh vực CSHT giao thông 
đường bộ Việt Nam - tại sao khó khăn”, Tạp chí giao thông vận 
tải – ISSN 0866-7012 số 07/2011. 

ISSN 0866-7012  

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, trang 31, số 05/2015. 

ISSN 0866-
7120 

 

11 
(2017): “Đánh giá lợi thế so sánh ngành dệt may Việt Nam 
trong khu vực Asean thông qua chỉ số lợi thế so sánh hiển 
thị”, Tạp chí Kinh tế dự báo, trang 30, số 06/2017. 

ISSN 0866-
7120 

 

 
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 Quản trị tài chính đa quốc gia NXB 
ĐHQG 

TP.HCM 

2013 Chủ biên  TS. 
Huỳnh 
Thị 
Thúy 
Giang 

2 Giới thiệu ngành Kinh doanh quốc 
tế 

NXB 
ĐHQG 

TP.HCM 

2014 Chủ biên  TS. 
Huỳnh 
Thị 
Thúy 
Giang 

 
 
 

Xác nhận cơ quan TP.HCM, ngày    tháng         năm 2017 
Người kê khai 

(Đã ký) 
 

Huỳnh Thị Thúy Giang 
 
 

 
 
 


