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

Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 10/03/1962
ĐăkLăk

Nơi sinh: Buôn –ma – thuột tỉnh

- Quê quán: Kỳ Hà, Tam kỳ, Quãng Nam
- Học vị: Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng
- Chức vụ: Giảng viên
- Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế Quốc tế
- Email: minhnt@buh.edu.vn
- Môn giảng dạy: Kinh tế học Vi mô; kinh tế học Vĩ mô; Kinh tế Phát triển, Quản trị
Dự án đầu tư Quốc tế
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
- Hệ đào tạo: Chính quy
- Nơi đào tạo: Đại học Ngân Hàng TP. HCM
- Ngành học: Tài chính - Ngân hàng
- Nước đào tạo: Việt nam Năm tốt nghiệp: 1986
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Năm cấp bằng: 1997
- Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế TP. HCM
3. Ngoại ngữ: Anh
III. QÚA TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm/ môn giảng
dạy

8/1981-8/1982

Ban Kinh tế mới Tỉnh
ĐăkLăk

Nhân viên phòng kế hoạch

9/1982-2/1986

Trường cao cấp Nghiệp
vụ Ngân hàng (nay là
Đại học Ngân hàng TP.
HCM)

Sinh viên

4/1996-2/1990

Ngân hàng Nhà nước
tỉnh Đăk Lăk

Chuyên viên tín dụng phòng Tín
dụng Nông nghiệp

3/1990-4/1995

Bộ môn Kinh tế Trường Giảng viên phụ trách các môn học:
cao cấp Nghiệp vụ Ngân
- Lý thuyết giá cả thị trường (
hàng (nay là Đại học
nay là Kinh tế học Vi mô).
Ngân hàng TP. HCM)
- Kinh tế đầu tư
-

4/1995-4/1996

4/1996-4/1998

4/1998-4/2002

Khoa nghiệp vụ Kinh
doanh Ngân hàng Học
viện Ngân hàng Phân
viện TP.HCM.

Bộ môn Quản trị Học
viện Ngân hàng Phân
viện TP.HCM (nay là
Đại học Ngân hàng TP.
HCM)

Bộ môn Kinh tế Học
viện Ngân hàng Phân
viện TP.HCM (nay là
Đại học Ngân hàng TP.
HCM)

Kinh tế Vĩ mô

Tổ trưởng môn học Thẩm định dự án
đầu tư, giảng dạy các môn:
-

Thẩm định dự án đầu tư.

-

Nghiệp vụ tín dụng Ngân
hàng.

Phó chủ nhiệm Bộ môn Quản trị, phụ
trách giảng dạy các môn học:
-

Quản trị Doanh nghiệp

-

Quản trị nhân sự

-

Marketing căn bản

-

Quản trị dự án đầu tư

Phó chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế, phụ
trách giảng dạy các môn học:
-

Kinh tế học Vi mô

-

Kinh tế Vĩ mô

-

Kinh tế học phát triển

-

Kinh tế học Công cộng

-

Kinh tế Quốc tế

-

9/2003-2/2007

Trung tâm Thông tin và
Thư viện trường Đại
học Ngân hàng TP.
HCM)

Thẩm định & Tài trợ Dự án (
giảng cho Khoa Tín dụng và
Trung tâm Đào tạo Khoa Học
và Công Nghệ Ngân hàng)

Giám đốc Trung tâm Thông tin và
Thư viện trường Đại học Ngân hàng
TP. HCM)
Giảng viên kiêm chức Bộ môn Kinh
tế, Khoa Tín Dụng giảng dạy các
môn:
-

Kinh tế học Vi mô

-

Kinh tế Vĩ mô

-

Kinh tế học phát triển

-

Kinh tế học Công cộng

-

Kinh tế Quốc tế

-

Thẩm định & Tài trợ Dự án

8/2006-8/2011

Ủy viên ban chấp hành
Hội Thư viện Việt Nam

Thành viên Tổ Phụ trách nghiên cứu
khoa học của Hội Thư viện Việt Nam
phía Nam

10/2007 –
4/2012

Bộ môn Thẩm định
Khoa Tín dụng

Trưởng bộ môn Thẩm định

4/2012 - nay

Bộ môn Kinh tế Khoa
Cơ bản

-

Thẩm định & Tài trợ Dự án

-

Thẩm định Giá

-

Kinh tế học Vi mô

-

Kinh tế Vĩ mô

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

1

Tên đề tài nghiên cứu/
Lĩnh vực ứng dụng

Trách nhiệm
tham gia

Nghiên cứu thị trường
thuốc bảo vệ thực vật Việt
Nam

Chủ nhiệm đề tài

Đề tài cấp (NN,
Bộ, Ngành,
Trường)
Cấp Công ty –
làm với Công ty
Thuốc bảo vệ

Năm
hoàn
thành
1995

thực vật Sài Gòn
(SPC)
2

Đầu tư hợp tác quốc tế và
chủ quyền quốc gia trong
các doanh nghiệp có vốn
đầu tư nước ngoài tại TP.
HCM

Là thành viên
tham gia, Chủ
nhiệm đề tài PTS
Ngô Hướng

Sở khoa học công
nghệ và môi
trường TP. HCM

1995

3

Tài liệu tham khảo soạn
thảo và thẩm định dự án
đầu tư

Tác giả

Cấp Khoa (khoa
Tín dụng)

1996

4

Nghiên cứu ứng dụng sản
xuất phân bón NPK theo
công nghệ kết tụ

Chủ nhiệm đề tài

Công ty KGM
của Canada &
Công ty TNHH
Kiên Cường Việt
Nam

1997

5

Nghiên cứu giảm nghèo
đô thị

Chủ mục nghiên
cứu tài chính và
là thành viên
trong các chủ
mục khác.

Cấp quốc gia –
2001
Dự án nâng cấp
đô thị tiểu dự án
TP.HCM. do
Ngân hàng Thế
giới (WB ) tài trợ.
Làm với công ty
TNHH môi
trường Vạn Xuân

6

Nghiên cứu ứng dụng xây Chủ nhiệm đề tài
dựng thư viện số tại Trung
tâm Thông tin & thư Viện
trường ĐHNH TP.HCM

Cấp ngành

20032006

7

Thư viện và vấn đề đổi
mới giáo dục đại học tại
Việt Nam ( 12 trang)

Hội nghị Quốc tế
về thư viện -

2006

Tác giả

Hội thảo khoa
học về nâng cao
chất lượng ngành
thư viện trong
Hiệp hội Thư
viện các nước
vùng Đông Nam

Á (FESAL).
Nghiên cứu thị trường thịt
và trứng gia cầm

8

Tác giả

Cấp công ty (
Tổng công ty
Nông nghiệp Sài
Gòn và công ty
Thuốc trừ sâu Sài
Gòn - SPC)

2010

2. Các công trình khoa học đã công bố:
Stt

Tên công trình

Mức độ
tham gia

Nơi công bố

Năm
công bố

Mức độ
tham gia

Nơi xuất bản

Năm
xuất bản

1
2
3
3. Sách tham khảo, giáo trình
Stt

Tên sách

1

Tài liệu tham khảo Lý thuyết Giá cả
- Thị trường

Tác giả

Cấp trường

1992

2

Tài liệu tham khảo Kinh tế - Đầu tư Tác giả

Cấp trường

1993

3

Tài liệu tham khảo Kinh tế học Vi
mô

Nhà xuất bản
Thống kê

2011

Đồng tác
giả

4. Hướng dẫn Sau đại học
1. Số lượng học viên cao học hướng dẫn thành công:
2. Số lượng nghiên cứu sinh hướng dẫn thành công:
5. Hướng nghiên cứu
- Nghiên cứu về Lịch sử tiền tệ, ngân hàng từ khi lập nước đến nay ở Việt Nam.
- Nghiên cứu về Khoa học và thực tiển Lập và Thẩm định dự án ứng dụng ở Việt
Nam

- Xây dựng bảo tàng tiền Việt nam qua các thời kỳ.
Xác nhận của cơ quan

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2014
Người khai ký tên

Nguyễn thanh Minh

