NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
-Họ và tên:

LÊ THỊ TUYẾT HOA

Giới tính: Nữ

-Ngày tháng năm sinh: 08 tháng 02 năm 1960

Nơi sinh:

Hải Phòng

-Quê quán: Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc:

Kinh

-Trình độ chuyên môn: Học vị Tiến sĩ
-Chức danh khoa học: Phó giáo sư.

Chức vụ: Giảng viên cao cấp

-Đơn vị công tác: Khoa Tài Chính -Trường Đại học Ngân Hàng TP.Hồ Chí Minh
-Số điện thoại liên hệ:

(08) 38.216114

-E-mail (1): hoaltt@buh.edu.vn

E-mail (2): hoa_letuyet@Yahoo.com

-Môn giảng dạy: Lý thuyết tài chính tiền tệ, Chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa,
Thị trường chứng khoán, Thị trường tài chính và định chế tài chính, Tài chính phái sinh.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Đại học chính quy

Năm tốt nghiệp: 1981

Ngành học: Tài Chính Ngân Hàng
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội - Việt Nam
2. Sau đại học:
- Tiến sĩ Kinh tế (Doctor of Philosophy in Economics)
- Chuyên ngành: Tài Chính Ngân hàng
- Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia TP.HCM
- Thời gian đào tạo: từ năm 1993 đến năm1996
- Tên luận án tiến sĩ: “Những giải pháp nhằm thực hiện các điều kiện hình thành thi
trường chứng khoán tại Việt Nam”
- Năm bảo vệ luận án tiến sĩ: 1996
- Năm cấp bằng tiến sĩ: tháng 1/1997
3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh (nghiên cứu và giao tiếp)
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II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Từ…đến

Công việc đảm nhận

Nơi công tác

1982-1998

Giảng viên Khoa Tiền tệ Tín dụng.

Học viện Ngân hàng

1998-2000

Phó trưởng khoa Tiền tệ và Thị
trường tài chính

Học viện ngân hàng- Phân
viện TP.HCM

2000-2003

Trưởng khoa Tiền tệ và Thị
Trường Tài Chính

Học viện ngân hàng- Phân
viện TP.HCM

2003-2014

Trưởng Khoa Thị Trường Chứng
Khoán

Đại học Ngân hàng TP.HCM

2014- 3/2015

Trưởng Khoa Tài Chính

Đại học Ngân hàng TP.HCM

3/2015- nay

Giảng viên Khoa Tài chính

Đại học Ngân hàng TP.HCM

III. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1-Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia và hoàn thành

Stt

Tên đề tài

Tham gia

Cấp

Năm
nghiệm thu

1

Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra
trong tiến trình hội nhập quốc tế của hệ
thống ngân hàng Việt Nam

Thành viên

Cấp cơ sở

2007

2

So sánh sự phát triển thị trường vốn
trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc
tế ở Việt Nam và Hàn Quốc

Thành viên

Cấp Nhà
nước

2008

2

3

Nghiên cứu việc điều hành chính sách
tiền tệ bằng phương pháp lấy lạm phát
làm mục tiêu và cơ chế chuyển tải
chính sách tiền tệ đến nền kinh tế Việt
Nam

4

Thành viên

Cấp Ngành

2009

Ứng dụng chứng khoán hóa các khoản
vay thế chấp bất động sản ở Việt Nam.

Chủ nhiệm

Cấp cơ sở

2012

5

Phát triển dịch vụ ngân hàng thương
mại trên Thị trường chứng khoán Việt
Nam

Chủ nhiệm

Cấp cơ sở

2013

6

Hội nhập quốc tế của Ngân hàng
thương mại Việt Nam đền năm 2020

Thành viên

Cấp cơ sở

2013

7

Lãi suất cơ bản tại Việt Nam-Những
vướng mắc trong thực tiễn và biện
pháp xử lý”

Thành viên

Cấp Ngành

2014

8

Tự do hóa tài chính trong lĩnh vực
ngân hàng tại Việt Nam

Thành viên

Cấp cơ sở

2014

9

Mối quan hệ giữa lạm phát và thất
nghiệp tại Việt Nam.

Thành viên

Cấp cơ sở

2016

2-Sách tham khảo, giáo trình

Stt

1

Tên sách

Giáo trình:
Lý thuyết tiền tệ và ngân hàng

Tham gia

Thành viên

Nhà
xuất bản

Thống kê

Năm xuất
bản

2001

3

2

3

Giáo trình:
Thị trường chứng khoán

Giáo trình:
Đại cương thị trường tài chính

Giáo trình:
4

Tiền tệ Ngân hàng

5

Giáo trình:
Tiền tệ Ngân hàng (Chỉnh sửa tái
bản)

6

Giáo trình:
Thanh toán quốc tế

Thành viên

Thống kê

2001

Chủ biên

Thống kê

2002

Chủ biên

Thống kê

2007

Chủ biên

Phương
Đông,

2011

Chủ biên

Kinh tế
TP.HCM

2012

Thành viên

Lao động-xã
hội

2013

Kinh tế
TP.HCM

2016

7

Sách tham khảo:
Ứng dụng các sản phẩm tài chính
hiện đại trong điều kiện hôi nhập
kinh tế ở Việt Nam

8

Giáo trình :
Thị trường tài chính và các định chế
tài chính.

Chủ biên

9

Giáo trình:
Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ

Chủ biên

2017

4

3-Các công trình khoa học đã công bố

Stt

Tên công trình

Số tác
giả

Nơi công bố

Năm
công bố

Tạp chí tiếng anh

1

Can Cheque become popular means
of settlement?

1

Economic development
Review

9/1994

2

Banking system and formation of
Stock Exchange in Vietnam

1

Economic development
Review

11/1994

3

For success in security speculation

1

Economic development
Review

6/1995

1

Tạp chí: Thông tin hoạt
động khoa học- TTĐT &
NCKH ngân hàng

6/1993

6/1993

Tạp chí tiếng Việt

4

Lãi suất tích hợp-Nhận thức và vận
dụng

5

Kinh doanh chứng khoán trên thị
trường thanh toán theo tháng

1

Tạp chí: Thông tin hoạt
động khoa học- TTĐT&
NCKH ngân hàng

6

Một vài suy nghĩ về thực hiện chính
sách huy động tiền gửi tiết kiệm của
ngân hàng hiện nay

1

Tạp chí Phát triển Kinh tế Số 45

7/1994

7

Để cheque cá nhân trở thành
phương tiện thanh toán phổ cập

1

Tạp chí Phát triển Kinh tếSố 47

9/1994

8

Ngân hàng với việc hình thành và
hoạt động của thị trường chứng
khoán ở Việt Nam

1

Tạp chí Phát triển Kinh tếSố 49

11/1994

5

9

Làm thế nào để vận dụng tốt những
công cụ mới được vận hành trên thị
trường hối đoái Việt Nam

1

Tạp chí Ngân hàng - Số 11

6/1998

10

Thị trường chứng khoán Việt Nam
và sự tham gia của các nhà đầu tư
nước ngoài

1

Tạp chí Phát triển Kinh tếSố 98

7/1998

11

Về cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái
ở Việt Nam

2

Tạp chí Ngân hàng

5/1999

12

Vận dụng kinh nghiệm các nước
trong quá trình xác lập thị trường
chứng khoán Việt Nam

1

Tạp chí Phát triển Kinh tếSố 104

6/1999

13

Giải pháp nào để đẩy mạnh tín dụng
ngân hàng phục vụ phát triển nông
nghiệp và nông thôn

2

Tạp chí Thị trường Tài
chính tiền tệ

8/1999

14

Chính sách tiền tệ với việc ổn định
và phá giá tiền tệ

1

Tạp chí Phát triển Kinh tếSố 109

11/1999

15

Ảnh hưởng của vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài đến cán cân thanh toán
quốc tế của Việt Nam

1

Tạp chí Ngân hàng

1+2/
2000

16

Hai phương thức cho vay chủ yếu
hiện nay của các tổ chức tín dụng

2

Tạp chí Ngân hàng

7/2000

17

Thị trường chứng khoán VN trước
những thử thách ban đầu

1

Tạp chí Ngân hàng

9/2000

18

Thị trường chứng khoán Việt Nam
–Bàn về thực trạng và giải pháp

1

Tạp chí Chứng khoán

11/2000

6

19

Thị trường chứng khoán Việt Namnhững khó khăn và giải pháp khắc
phục

1

Tạp chí Tài chính

12/2000

20

Thị trường chứng khoán Việt Nam
sau một năm hoạt động-Thực trang
và giải pháp

1

Kỷ yếu hội thảo khoa học
Viện nghiên cứu quản lý
kinh tế trung ương

7/2001

21

Cung cầu và giá cả chứng khoángiải pháp cho sự ổn định

1

Tạp chí: Thông tin hoạt
động khoa học ngân hàng

9/2001

22

Phương pháp giảng dạy đại họcThực trạng và giải pháp

1

Kỷ yếu hội thảo khoa họcHọc viện ngân hàng, phân
viện TPHCM

12/2002

23

Giải pháp cho sự khởi sắc của
TTCK Việt Nam

1

Tạp chí Phát triển Kinh tếSố 148

2/2003

24

Quyền lựa chọn tiền tệ, công cụ mới
được vận hành trên thị trường hối
đoái Việt Nam

1

Tạp chí Phát triển Kinh tếSố 149

3/2003

25

Công ty chứng khoán Việt NamNhìn lại chặng đường 4 năm hoạt
động

1

Tạp chí Công nghệ Ngân
hàng- Số 2

1/2005

26

Phát huy năng lực chủ động và sáng
tạo của sinh viên nhằm nâng cao
chất lượng giảng dạy

1

Kỷ yếu hội thảo khoa học
Trường Đại học ngân hàng
TP.HCM

3/2005

1

Kỷ yếu hội thảo khoa học
Trường Đại học ngân hàng
TP.HCM

8/2005

27

Luận bàn về lạm phát

7

28

Hiệu ứng của các chuyển động lãi
suất và sự vận dụng ở Việt Nam

29

Giải pháp tài chính phát triển doanh
nghiệp nhỏ và vửa ở Việt Nam

30

Thị trường chứng khoán Việt Nam10 năm hình thành và phát triển

31

Xử lý bài toán lãi suất trong tình
hình hiện nay

1

Tạp chí Công nghệ Ngân
hàng – Số 10

6/2006

2

Kỷ yếu hội thảo khoa học
Trường Đại học Ngân hàng
TP.HCM

7/2008

1

Kỷ yếu hội thảo khoa học
Trường Đại học Ngân hàng
TP.HCM

10/2010

1

Tạp chí Thị trường Tài
chính tiền tệ - Số 16

8/2012

32

Vấn đề nợ xấu của NHTM Việt
Nam trong giai đoạn hiện nay

1

Tạp chí Khoa học đào tạo
Ngân hàng – Số 123

8/2012

33

Quản trị rủi ro thanh khoản của
NHTM trong giai đoạn hiện nay

1

Tạp chí Ngân hàng – Số 17

9/2012

34

Phát triển hoạt động kinh doanh
ngoại tệ của ngân hàng thương mại

1

Tạp chí Thị trường Tài
chính tiền tệ -Số 20

10/2012

35

Quản lý vốn khả dụng của NHTM
trong giai đoạn hiện nay ở nước ta

1

Tạp chí Ngân hàng – Số 21

11/2012

36

Hợp đồng tương lai cổ phiếu-Lợi
ích và rủi ro đối với nhà đầu tư Việt
nam

1

Kỷ yếu hội thảo khoa học
Trường Đại học ngân hàng
TP.HCM

12/2012

1

Tạp chí Thị trường Tài
chính tiền tệ - Số 24

12/2012

37

Hạn chế rủi ro trong đầu tư chứng
khoán

8

38

Thị trường chứng khoán VN năm
2012 và xu hướng năm 2013

1

Tạp chí Công nghệ Ngân
hàng – Số 82+83

01+02/
2013

39

Giải pháp tái cấu trúc thị trường
chứng khoán từ góc nhìn vĩ mô

2

Tạp chí kinh tế kỹ thuật – Số
02

6/2013

40

Một số suy nghĩ về biến động và
điều hành lãi suất hiện nay

1

Tạp chí kinh tế kỹ thuật – Số
02

6/2013

41

Phát triển dịch vụ ngân hàng trên thị
trường chứng khoán Việt Nam

2

Tạp chí Thị trường Tài
chính tiền tệ - Số 22

11/2013

42

Nâng cao chất lượng đào tạo hệ vừa
làm vừa học.

2

Kỷ yếu hội thảo- Trường đại
học ngân hàng TP.HCM

10/2014

43

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước
ngoài đối với các doanh nghiệp
niêm yết trên TTCK Việt Nam

1

Kỷ yếu hội thảo của Trường
đại học kinh tế và Ủy ban
chứng khoán nhà nước

7/2015

44

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên
Thị trường chứng khoán Việt Nam

1

Tạp chí kinh tế kỹ thuật –
ISSN: 0866-7802

6/2015

45

Đo lường thanh khoản cổ phiếu theo
chỉ số thiếu thanh khoản trên Thị
trường Chứng khoán Việt Nam

2

Tạp chí kinh tế kỹ thuật –
ISSN: 0866-7802

12/2015

46

Hủy niêm yết tự nguyện của các
doanh nghiệp trên Thị trường chứng
khoán Việt Nam.

2

Tạp chí Tài chính-Tiền tệ,
ISSN: 1859-2805- Số 13

7/2016

47

Phát triển tài chính vi mô- giải pháp
hữu hiệu cho xóa đói giảm nghèo
bền vững ở Việt Nam.

2

Tạp chí Kinh tế- Kỹ thuật,
ISSN: 0866-7802- Số 15

9/2016

9

4-Hướng dẫn sau đại học:
-Số lượng học viên cao học hướng dẫn thành công: 76 học viên
-Số lượng nghiên cứu sinh:
+Đã hướng dẫn: 01 NCS
+Đang hướng dẫn: 04 NCS
5-Hướng nghiên cứu trong tương lai:
-Chính sách tiên tệ và chính sách tài khóa. Sự phối hợp giữa chính sách tiền tệ và
chính sách tài khóa hiệu quả.
-Chính sách tiền tệ đơn mục tiêu. Định lượng trong chính sách tiền tệ.
-Thị trường tài chính, thị trường phái sinh và vấn đề tự do hóa tài chính
-Ngân hàng, hệ thống các định chế tài chính phi ngân hàng và vấn đề tái cấu trúc

TP.HCM, ngày 25 tháng 3 năm 2017
Người khai kí tên

PGS TS LÊ THỊ TUYẾ T HOA
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