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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
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: Trương Minh Tuấn

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 29/12/1985

Nơi sinh: TP. HCM

Quê quán: TP. HCM

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2013, VN

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó trưởng bộ môn Tài chính tiền tệ
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường đại học Kinh Tế
Tp.HCM
Điện thoại liên hệ: CQ:
Fax:

NR:

DĐ: 0938554270
Email: tmtuan@ueh.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường đại học Kinh Tế Tp.HCM
Ngành học: Tài chính ngân hàng
Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2008

Bằng đại học 2:

Năm tốt nghiệp:

2. Sau đại học
-

Thạc sĩ chuyên ngành: Tài chính ngân hàng

Năm cấp bằng: 2013

Nơi đào tạo: Trường đại học Kinh tế Tp.HCM
-

Tiến sĩ chuyên ngành:

Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:
-

Tên luận án:

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: thông thạo

2.

Mức độ sử dụng:

1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUY ÊN MÔN
Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 1/1/2009

Khoa Tài chính công Trường đại học Kinh tế
Tp.HCM

Giảng viên

Từ 12/8/2016

Khoa Tài chính công Trường đại học Kinh tế
Tp.HCM

Phó trưởng bộ môn Tài chính tiền
tệ

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

Năm bắt
đầu/Năm
hoàn thành

Đề tài cấp (NN,
Bộ, ngành,
trường)

Trách nhiệm
tham gia trong
đề tài

1

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

2011/2011

Cấp trường

Thư ký khoa học

2

Kiểm định lý thuyết
truyền dẫn trong chính
sách điều hành lãi suất
của ngân hàng trung ương
- nghiên cứu thực nghiệm
ở Việt Nam

2014/2015

Cấp trường

Chính

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

Mối quan hệ giữa lạm
phát và tăng trưởng kinh
tế - nghiên cứu thực
nghiệm ở Việt Nam

2013

Tạp chí phát triển kinh tế số 278 ISSN 1859-1124

2

Tác động của tín dụng
ngân hàng đến tăng
trưởng kinh tế khu vực
Đông Nam Á

2014

Tạp chí ngân hàng số 21 - ISSN
0866-7462

3

Truyền dẫn trong chính
sách điều hành lãi suất ở
Việt Nam

2015

Tạp chí ngân hàng số 23 - ISSN
0866-7462

2

4

Phân tích các cú sốc
truyền dẫn trong chính
sách điều hành lãi suất ở
Việt Nam

2015

Bản tin khoa học trẻ chuyên đề kinh
tế số 1 - ISSN 2354-1105

5

Tác động của FDI đến
xuất nhập khẩu tại các
quốc gia AEC

2017

Tạp chí khoa học và đào tạo số 1 ISSN 2354-0567

6

Tăng trưởng kinh tế tại
các quốc gia đang phát
triển: tác động của chi
tiêu chính phủ và một số
yếu tố

2017

Tạp chí công nghệ ngân hàng số 136
- ISSN 1859-3682

7

Tác động của môi trường
thể chế đến dòng vốn FDI
tại các tỉnh, thành phố ở
Việt Nam

2017

Tạp chí công thương số 7 - ISSN
0866-7756

Tp.HCM., ngày 10 tháng 01 năm 2018
Xác nhận của đơn vị đào tạo

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

ThS. Trương Minh Tuấn
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