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LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Lê Văn Hải

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 13-06-1962
Nơi sinh: xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
Quê quán: Hà Nội
Học vị cao nhất: Tiến Sĩ

Dân tộc: kinh
Năm 2013 Nước nhận học vị: Việt nam

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên chính

Năm bổ nhiệm: 2009

Chức vụ (hiện tại): Trưởng phòng
Đơn vị công tác (hiện tại): Phòng khảo thí và ĐBCL - Trường Đại học Ngân hàng
TPHCM
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Phòng khảo thí và ĐBCL, lầu 3, số 39 Tôn Thất
Đạm, phường Nguyễn thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại liên hệ: CQ: (08)39.144.932
Fax: (08)38.212.584
E-mail: lehaigv@yaoo.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Nơi đào tạo: Trường cao cấp ngân hàng TP. HCM
Ngành học: ngân hàng
2. Sau đại học
- Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Tài chính - lưu thông tiền tệ - Tín dụng
Năm cấp bằng: 1997; Nơi đào tạo: Trường Đại học kinh tế TP. HCM
- Bằng Tiến sĩ chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Năm cấp bằng: 2013; Nơi đào tạo: Trường Đại học ngân hàng TP.HCM
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- Tên luận án bậc cao nhất: “Nghiên cứu công cụ điều hành chính sách tiền tệ
trong điều kiện thực thi luật ngân hàng thời kỳ hội nhập”.
3. Ngoại ngữ:

1. Anh văn

Mức độ sử dụng: Bằng B2
khung tham chiếu Châu Âu
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
9/1988- 6/1997
7/1997- đến nay
3/2014 – đến nay

nơi công tác
Phòng đào tạo, Trường
cao cấp ngân hàng TP.
HCM
Khoa thị trường chứng
khoán, Trường đại học
ngân hàng TP. HCM
Phòng khảo thí & ĐBCL,
Trường Trường đại học
ngân hàng TP. HCM

công việc đảm nhiệm
Chuyên viên quản lý đào tạo
Giảng viên – Phó Trưởng Khoa
Trưởng phòng

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:
TT
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Tên đề tài nghiên cứu/
Lĩnh vực ứng dụng
Đề tài: “Nâng cao hiệu quả
hoạt động thanh tra trong
tiến trình hội nhập quốc tế
của hệ thống ngân hàng
VN”
Đề tài "Phát triển dịch vụ
ngân hàng trên thị trường
chứng khoán Việt nam",
Đề tài: “Chính sách quản
lý thị trường vàng tại Việt
Nam”
Đề tài: “Nâng cao hiệu quả
sử dụng công cụ DTBB
trong sự phối hợp với các
công cụ khác của CSTT”

Năm
hoàn
thành
2006

Đề tài cấp Trách nhiệm tham
(NN, Bộ,
gia trong đề tài
ngành,
trường)
Cấp
Thành viên
Trường

2013

Cấp
Trường

Thành viên

2014

Cấp
Trường

Chủ nhiệm

2014

Cấp Bộ

Chủ nhiệm
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2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi
công bố...)
1. Lê Văn Hải, Tín dụng thương mại góp phần thỏa mãn nhu cầu vốn của nền
kinh tế, Tạp chí thị trường tài chính – tiền tệ, số 4, tháng 4/1999.
2. Lê Văn Hải, Một số giải pháp sử dụng nghiệp vụ thị trường mở, Tạp chí ngân
hàng, số 9, tháng 5 năm 1999.
3. Lê Văn Hải, Tình trạng Dollar hóa ở Việt nam và những giải pháp khắc phục Tạp chí công nghệ ngân hàng, số 3, tháng 3 năm 2005.
4. Lê Văn Hải, Chương 3: họat động tín dụng của Ngân hàng Trung ương, Giáo
trình Ngân hàng Trung Ương do PGS. TS. Nguyễn Duệ chủ biên, Học viện
ngân hàng, NXB Thống kê, năm 2003, Tr. 46-81.
5. Lê Văn Hải, Chương 4: Lạm phát tiền tệ, Chương 5: Bản chất, chức năng của
tín dụng, Chương 6: các loại hình tín dụng, Tài liệu tham khảo Lý thuyết tiền tệ
- ngân hàng do TS Lê Thị Tuyết Hoa chủ biên, Học viện ngân hàng - Phân viện
TP. Hồ Chí Minh, năm 2003, Tr. 29-57.
6. Lê Văn Hải, Chương 2: tín dụng và Chương 8: Lạm phát, Giáo trình Tiền tệ Ngân hàng Trường ĐH. Ngân hàng TP. HCM do PGS. TS Nguyễn Thị Nhung
và TS Lê Thị Tuyết Hoa đồng chủ biên, NXB Thống kê, năm 2006, Tr. 231252.
7. Lê Văn Hải, Đề tài: “Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra trong tiến trình hội
nhập quốc tế của hệ thống ngân hàng VN”, Đề tài cấp Trường do TS. Lê Thị
Mận chủ nhiệm đề tài - Thành viên, năm 2006.
8. Lê Văn Hải, Ngân hàng triển khai đồng bộ các biện pháp thắt chặt tiền tệ
nhằm kiềm chế lạm phát, Tạp chí Thị trường tài chính – tiền tệ, số 6, tháng 3
năm 2011
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9. Lê Văn Hải, Phát triển dịch vụ thẻ, góp phần thúc đẩy mở rộng thanh toán
không dùng tiền mặt trong nền kinh tế, Tạp chí ngân hàng, số 6, tháng 3 năm
2011
10.Lê Văn Hải, Thắt chặt tiền tệ kết hợp với tăng cường quản lý hoạt động ngân
hàng nhằm thực hiện một số mục tiêu kinh tế vĩ mô, Tạp chí thương mại, số 12
và số 13, tháng 4 năm 2011
11.Lê Văn Hải, Chương 3: Công cụ dự trữ bắt buộc, Tài liệu tham khảo: Chính
sách tiền tệ do PGS. TS Lý Hoàng Ánh và PGS. TS Lê Thị Mận đồng chủ biên,
NXB Đại học quốc gia TP HCM, năm 2012, Tr. 153-186.
12.Lê Văn Hải, Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tiền tệ, Chương 2: Những vấn
đề cơ bản về tài chính, Tài liệu tham khảo: Lý thuyết tài chính – tiền tệ do PGS.
TS Đoàn Thanh Hà chủ biên, NXB Đại học quốc gia TP. Hồ chí Minh, năm
2012, Tr. 1-25.
13. Lê Văn Hải, Hệ thống chỉ tiêu đánh giá sự phát triển bền vững của NHTM,
Tham luận hội thảo “Phát triển bền vững NHTM Việt Nam” do Trường đại
học ngân hàng TP. HCM phối hợp với Tạp Chí ngân hàng đồng tổ chức, T.
9/2012, Tr.8-13.
14. Lê Văn Hải, Ứng dụng công cụ kỳ hạn và hoán đổi phòng ngừa rủi ro kinh
doanh ngoại tệ- Tham luận hội thảo “Ứng dụng các sản phẩm tài chính hiện
đại trong điều kiện hội nhập kinh tế ở Việt Nam” do Trường đại học ngân
hàng TP. HCM phối hợp với Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và công ty cổ
phần Tri thức doanh nghiệp quốc tế đồng tổ chức, T.12/2012, Tr. 285-293.
15.Lê Văn Hải, Một số phương pháp xác định lãi suất tiền gửi của các NHTM –
Tham luận Hội thảo khoa học “LS cơ bản- kinh nghiệm điều hành LS cơ bản
của các quốc gia trên thế giới- Thực trạng điều hành LS cơ bản tại Việt
Nam” do Trường ĐH ngân hàng TP. HCM tổ chức, T.05/2013, Tr.217-226.
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16.Lê Văn Hải, Đồng chủ biên sách chuyên khảo:”Ứng dụng các sản phẩm tài
chính hiện đại trong điều kiện hội nhập kinh tế ở Việt Nam”, NXB. Lao độngxã hội, T.5-3013.
17.Lê Văn Hải, Đồng tác giả: Phái sinh bảo hiểm – một công cụ tài chính sắc bén
trên thị trường bảo hiểm hiện đại, Sách chuyên khảo:”Ứng dụng các sản phẩm
tài chính hiện đại trong điều kiện hội nhập kinh tế ở Việt Nam” do PGS.TS Lý
Hoàng Ánh và ThS Lê Văn Hải đồng chủ biên-T.5/2013, Tr.77-87.
18.Lê Văn Hải, Đề tài: “Phát triển dịch vụ ngân hàng trên thị trường chứng khoán
Việt nam", Đề tài cấp Trường do TS. Lê Thị Tuyết Hoa chủ nhiệm đề tài Thành viên, tháng 6/2013.
19.Lê Văn Hải, Giải bài toán công cụ tỷ giá năm 2013, Tạp chí kinh tế dự báo, số
15, tháng 8 năm 2013.
20.Lê Văn Hải, Khi công cụ lãi suất không phải là “đũa thần”, Tạp chí kinh tế dự
báo, số 16, tháng 8 năm 2013.
21.Lê Văn Hải, Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng – Định
hướng và giải pháp – Đề tài cấp ngành (mã số: DTNH.28/2012) do PGS.TS Lý
Hoàng Ánh chủ nhiệm đề tài – Thành viên, tháng 5/2014.
TP. HCM, ngày 11 tháng 8 năm 2014
Xác nhận của cơ quan

Người khai kí tên

TS. LÊ VĂN HẢI

