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1. Họ và tên: NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG. Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 11/03/1977
3. Học hàm, học vị: Thạc sỹ tài chính-ngân hàng
4. Chức vụ: Giảng viên
5. Địa chỉ thường trú: thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, tinh Phú Yên
6. Địa chỉ liên lạc: 39 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, TP. Hồ Chí Minh
7. Điện thoại: (08)39144327
8. Email: truongnx@buh.edu.com
9. Môn giảng dạy: Tài chính quốc tế, Kinh tế học quốc tế
10. Quá trình đào tạo (kể cả khoá ngắn hạn)

Tháng, năm

Học vị

Chuyên ngành

1995-1999
2003-2006
2005-2006
2009
9/2012-1/2013

Cử nhân
Thạc sỹ
Chứng chỉ sau ĐH
Chứng chỉ
Chứng chỉ sư phạm

QTKD
TC-NH
Kinh tế phát triển
Dự án Seco Việt Nam
Sư phạm

11. Quá trình công tác:
Từ …đến
Quá trình công
tác
8/1999-4/2000
Chuyên viên
5/2000-9/2007
Giảng viên
10/2007-04/2014
Giảng viên
05/2014-nay
Giảng viên

Nơi học
(Tên trường, Quốc gia)
ĐH kinh tế TP.HCM
Học viện Ngân hàng
Fulbright Việt Nam
ĐH NH TP. HCM
ĐH Sài Gòn

Lĩnh vực chuyên môn

Nơi công tác

Kế hoạch –Đầu tư
Giảng dạy tại khoa Ngân Hàng
Giảng dạy tại khoa NHQT
Giảng dạy tại khoa KTQT

BQL khu CN Phú Yên
Phân viện NH Phú Yên
ĐH Ngân hàng TP HCM
ĐH Ngân hàng TP HCM

12. Những tiếng nước ngoài đã biết
Tên tiếng nước ngoài
Tiếng Anh

Trình độ (ghi rõ tương đương A,B,C hoặc đại học)
Đọc hiểu

Viết

Nói

Nghe

C

C

C

C

TOEFL ITP

510

13. Những công trình chủ yếu đã công bố
a. Bài nghiên cứu

-

Nguyễn Xuân Trường (2006), Bao thanh toán - một dịch vụ tài chính đầy triển vọng
cho các doanh nghiệp Việt Nam, tạp chí ngân hàng số 07/2006
1

-

Nguyễn Xuân Trường (2007), Một số yếu tố quan trọng trong hợp đồng Bao thanh
toán, tạp chí Khoa học và đào tạo ngân hàng số 56+57/2007.

-

Nguyễn Xuân Trường, Đinh Hoài Vũ (2010), Ứng dụng quyền chọn thực trong thẩm
định dự án đầu tư, tạp chí công nghệ ngân hàng số 53/2010.

-

Nguyễn Xuân Trường (2012), Kinh nghiệm quản lý nợ công trên thế giới, hội thảo cấp
trường ĐH Ngân hàng TP. HCM.

-

Nguyễn Xuân Trường (2012), Kinh nghiệm quản lý nợ công trên thế giới- Bài học cho
Việt Nam, tạp chí Công nghệ ngân hàng số 76/2012.

-

Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Trọng Nguyên (2013), Tái cấu trúc hệ thống ngân
hàng- Bài học và những kinh nghiệm hữu ích cho Việt Nam, tạp chí Thị trường tài
chính tiền tệ số 10/2013.

-

Nguyễn Xuân Trường, Phạm Thị Khánh Vân (2013), Xác định ngưỡng nợ nước ngoài
an toàn cho Việt Nam đến năm 2020 theo mô hình đường cong Leffer nợ, Tạp chí ngân
hàng số 18 tháng 09/2013.

-

Nguyễn Xuân Trường (2013), Kinh nghiệm xây dựng chỉ số MCI tại một số nước châu
Á, hội thảo cấp trường ĐH Ngân hàng TP. HCM (24/10/2013)

-

Nguyễn Xuân Trường (2014), Kinh nghiệm xây dựng chỉ số điều kiện tiền tệ (MCI) tại
một số nước châu Á-Bài học cho Việt Nam, tạp chí ngân hàng số 08 tháng 04/2014

-

Nguyễn Xuân Trường, Trương Xuân Lan (2014), Tác động của chính sách tiền tệ đến
lạm phát của Việt Nam giai đoạn 2008-2013 thông qua mô hình ECM, tạp chí ngân
hàng số 20 tháng 10/2014.

-

Nguyễn Xuân Trường (2015), Bài học kinh nghiệm từ NHTW Nhật Bản trong phòng
ngừa rủi ro hệ thống giúp ổn định tài chính, hội thảo cấp trường ĐH Ngân hàng TP.
HCM (09/01/2015).

-

Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Hồng Vinh (2014), Lạm phát mục tiêu và khả năng
áp dụng cho Việt Nam hiện nay, tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới số
223 tháng 11/2014.

-

Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Xuân Đạo và Lê Hoàng Long (2015), Hiệu quả hoạt
động của các NHTM và mối liên hệ với tự do hóa tài chính tại Việt Nam, Hội thảo khoa
học quốc gia “ Phát triển kinh tế - xã hội và ngành ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh
hội nhập quốc tế, Viện chiến lược Ngân hàng- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
(09/12/2015).

-

-

b. Đề tài nghiên cứu
Thành viên (2011), đề tài “Giải pháp điều hành chính sách tỷ giá tại Việt Nam hiện

nay”, Đề tài cấp Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.
Thành viên (2012), đề tài “Nợ công của Việt Nam”, Đề tài cấp Trường Đại học Ngân
hàng TP.HCM.
Chủ nhiệm (2015), đề tài “Tác động của tự do hóa tài chính đến hiệu quả hoạt động
ngân hàng thương mại Việt Nam”, đề tài cấp trường ĐHNH TP.HCM
c. Sách tham khảo, giáo trình
Giáo trình Tài chính quốc tế, thành viên, NXB Phương Đông, 2015.

Xác nhận cơ quan công tác

TP. HCM, ngày 17 tháng 12 năm 2015
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Người viết

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
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