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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
TÊN ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO:Khoa Tài Chính Công

LÝ LỊCH KHOA HỌC
(theo Phụ lục V - Thông tư số 38/2010 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng12 năm 2010 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Diệp Gia Luật

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 16/11/1972

Nơi sinh: Bến Tre

Quê quán: Bến Tre, Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sỹ

Năm, nước nhận học vị: 2007, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất: PGS

Năm bổ nhiệm: 2016

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): trưởng bộ môn Tài chính – tiền tệ
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Tài chính Công
Điện thoại liên hệ: CQ:
Fax:

NR:

DĐ:

0918134646

Email: gialuat@ueh.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Tài chính kế toán Tp. HCM
Ngành học: Tài chính – ngân hàng
Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1995

Bằng đại học 2:

Năm tốt nghiệp:

2. Sau đại học
-

Thạc sĩ chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng

Năm cấp bằng: 2002

Nơi đào tạo: Đại học kinh tế Tp. HCM
-

Tiến sĩ chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng

Năm cấp bằng: 2007

Nơi đào tạo: Đại học kinh tế Tp. HCM
-

Tên luận án: Phát triển thị trường trái phiếu chính quyền địa phương tại Việt nam

3. Ngoại ngữ:

1. Anh

Mức độ sử dụng: nói, viết

2.

Mức độ sử dụng:

1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUY ÊN MÔN
Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 11/1995 – 8/1996

Đại học Tài chính kế toán
Tp. HCM

Giảng viên

Từ 1996 - nay

Đại học kinh tế Tp. HCM

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT

Tên đề tài nghiên cứu

1

Mô hình cho quỹ đầu tư phát
triển địa phương ở Việt Nam

Năm bắt
đầu/Năm
hoàn thành

Đề tài cấp
(NN, Bộ,
ngành,
trường)
Cơ sở

31/8/2010

Trách nhiệm
tham gia
trong đề tài
Chủ nhiệm

CS-2010-25

12/2011
2

Mối quan hệ giữa khối lượng

Cơ sở

giao dịch và độ biến động thị 1/3/2015

CS-2015-40

Chủ nhiệm

trường cổ phiếu tại Sở giao dịch 13/1/2016
chứng khoán Tp. HCM
3

4

Phát triển thị trường dịch vụ tài

07/2007

Cấp bộ

chính trên địa bàn Tp. HCM

02/2009

B2007-09-23

“Nâng cao chất lượng và hiệu

Cơ sở

quả đầu tư công ở Việt Nam đến

8/4/2014

17/ĐHKT/HĐ-

năm 2020” Chuyên đề dự án

17/12/2014

TCPTKT

Thư ký
Chủ nhiệm

nâng cấp tạp chí phát triển kinh
tế bản tiếng Anh đạt chuẩn quốc
tế SCOPUS.
5

Đẩy mạnh triển khai luật thuế
thu nhập cá nhân ở Việt Nam

Cơ sở
11/04/2008

Chủ nhiệm

CS-2008-13

11/2009
6

Huy động và sử dụng nguồn vốn

03/2012

Thành phố

trái phiếu chính quyền địa

12/2013

81/2012/HĐ-

phương Tp. HCM vào việc phát

SKHCN

triển cơ sở hạ tầng

Tp. HCM

Thành viên

2

7

Xây dựng quy chế hợp tác công

06/2013

Cấp bộ

Thành viên

tư trong lĩnh vực Y tế ở vùng

12/2015

B-2013-09-03

Nghiên cứu phát triển Tp. HCM

01/2005

B2005 - 22 -

thành trung tâm tài chính của cả

12/2006

97TĐ

Quản lý ngân sách đô thị ở Việt

07/2007

Cấp bộ

Nam

12/2008

B2007-09-33

Nâng cao hiệu quả quản lý chi

5/2002-

Cấp bộ

tiêu công phục vụ chiến lược

4/2004

B2002-22-27

2016-2017

Cấp bộ

Đông Nam bộ
8

Thành viên

nước trong bối cảnh hội nhập
kinh tế quốc tế
9

10

Thành viên
Thành viên

phát triển kinh tế xã hội Việt
Nam giai đoạn 2001-2010
11

Xây dựng và ứng dụng chỉ số
căng thẳng tài chính cho Việt

Thành viên

Nam
2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)
TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Đẩy mạnh các giao dịch phái sinh 05/2006
nhằm thúc đẩy thị trường tài chính
phát triển

Tạp chí phát triển kinh tế

2

Nghiên cứu phát hành trái phiếu 02/2006
chính phủ ra thị trường quốc tế

Tạp chí phát triển kinh tế

3

Góp phần phát triển thị trường tiền 10/2002
tệ Việt Nam trong thời gian tới

Tạp chí phát triển kinh tế

4

Nâng cao hiệu quả sử dụng các 07/2002
công cụ chính sách tiền tệ của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tạp chí phát triển kinh tế

5

Thị trường trái phiếu đô thị ở Việt 09/2008
Nam

Tạp chí phát triển kinh tế

6

Tác động của phân cấp tài khóa đến 05/2016
thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước
ngoài vào Việt Nam.

Tạp chí Phát triển kinh tế

7

Enhancing Quality and Efficiency January 2016
of Public Investment in Vietnam up

Journail
of
development

Economic

3

to 2020
8

Tác động của dòng vốn đầu tư trực 10/2013
tiếp nước ngoài đến cán cân thương
mại Việt Nam

Tạp chí phát triển kinh tế

9

Fund raising from Hồ Chí Minh October 2013
city Municipal Bonds: An analysis
and policy implications

Journail
of
development

10

Phân tích huy động nguồn vốn trái 07/2013
phiếu Chính quyền địa phương Tp.
HCM và các gợi ý chính sách

Tạp chí phát triển kinh tế

11

Phân tích các yếu tố tác động đến 10/2013

Tạp chí phát triển kinh tế

Economic

quyết định đầu tư vào trái phiếu
chính quyền địa phương Tp. HCM
12

Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu 7/2014
trúc vốn doanh nghiệp giai đoạn
hậu khủng hoảng

Tạp chí thông tin và dự báo
Kinh tế - Xã hội

13

Các nhân tố tác động đến năng suất 6/2013
tổng hợp của khu vực FDI tại Việt
Nam

Tạp chí thông tin và dự báo
Kinh tế - Xã hội

14

Vai trò của ưu đãi thuế cho R&D 10/2013
và các nhân tố tác động đến TFP

Tạp chí Nghiên cứu tài
chính – Marketing

của khu vực FDI tại Việt Nam
15

Điều hành chính sách tài khóa – 03/2011
tiền tệ thời kỳ hậu suy thoái

Tạp Chí phát triển và hội
nhập

16

Giải pháp ổn định thu ngân sách nhà 09/2007
nước sau khi Việt Nam gia nhập WTO

Kỷ yếu hội thảo khoa học
“Ảnh hưởng của việc gia nhập
tổ chức thương mại thế giới
(WTO) đối với nền kinh tế
Việt Nam”
Nhà xuất bản tổng hợp Tp.
HCM,

17

A Provincial Analysis of Formal 7/2017
Economic Institutions and Growth

The
Academic
Steering
Committee of the 2017
International Conference on
Bisiness
and
Economics
(ICBE2017) and the Twelth
International Conference of the
Korea Distribution Science
Association (KODISA) and
Allied Academies held in Ho

4

Chi Minh city, Vietnam, July
6-8, 2017 present

Tp.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2018
Xác nhận của đơn vị đào tạo

Người khai kí tên
(Ghi rõ chức danh, học vị)

5

