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

Tên đề tài

Tham
gia

Cấp

Năm
nghiệm thu

1

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, giám
sát ngân hàng đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn
thành phố Hồ Chí Minh

Chủ
nhiệm

Bộ

2014

2

Tổ chức và hoạt động của các tổ chức tín dụng phi
ngân hàng: Thực trạng và giải pháp

Chủ
nhiệm

Bộ

2014

3

Nghiên cứu lộ trình và các giải pháp nâng cao năng
lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên
địa bàn thành phố Cần Thơ sau hai năm Việt Nam gia
nhập WTO và sau thời kỳ khủng khoảng kinh tế thế
giới

Chủ
nhiệm

Bộ

2012

4

Đánh giá năng lực cung ứng vốn của các ngân hàng
thương mại cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội
trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Thành
viên

Bộ

2012

5

Chu kỳ kinh tế và khủnh hoảng kinh tế: Lý luận và
thực tiễn

Chủ
nhiệm

Cơ sở

2011

6

Chiến lược phát triển bền vững của các công ty chứng
khoán ở Việt Nam hiện nay

Chủ
nhiệm

Cơ sở

2009

7

Ứng dụng phân tích kỹ thuật để dự báo giá chứng
khoán trên TTCK Việt Nam

Chủ
nhiệm

Cơ sở

2010

8

Ứng dụng chứng khoán hoá các khoản vay thế chấp
bất động sản để tạo hàng cho thị trường chứng khoán ở
Việt Nam

Chủ
nhiệm

Cơ sở

2008

9

Giải pháp tổ chức thanh toán trong giao dịch mua bán
giấy tờ có giá trên TTCK Việt Nam

Thành
viên

Bộ

2006

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

Tham gia

Nơi công bố

Bàn về tái cấu trúc các công ty cho thuê tài
chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Mnh

Tác giả

2

Sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ
tín dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng
Bình

Tác giả

3

Đề xuất khung phân tích cho loại đề tài:
Mở rộng tín dụng sản xuất tại ngân hàng
thương mai

Tác giả

Một số kinh nghiệm thế giới về hệ thống tài
chính nhà ở cho người có thu nhập thấp và
gợi ý chính sách cho Việt Nam
Kỷ luật thị trường ngân hàng: Luận chứng
thực tiễn và bài học cho Việt nam

Tác giả

Tạp chí Ngân
hàng
(ISSN: 0866-7462
Tạp chí Tài chínhMarketing
(ISSN: 18593690)
Tạp chí khoa học
Đại học sài gòn
(ISSN: 18593208)
Tạp chí Ngân
hàng
(ISSN: 0866-7462
Tạp chí công nghệ
ngân hàng
(ISSN: 1859-

1

4

5

Tác giả

Năm công
bố
7/2015

2/2015

1/2015

1/2015

12/2014

2

Ảnh hưởng của giá trị cảm nhận đến sự
thỏa mãn của người học đối với dịch vụ
giáo dục đại học

Tác giả

Cơ hội và thách thức của hệ thống ngân
hàng thương mại khi Việt Nam tham gia
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương

Tác giả

Financial supervision model: International
experience and recommendations for
Vietnam
Ảnh hưởng của hiệu quả hoạt động lên cấu
trúc vốn doanh nghiệp: Bằng chứng tại Việt
Nam

Tác giả

10

Sustainable Development in the Red River
Delta with Situation of Climate Change

Tác giả

11

Bàn về vấn đề đa dạng hoá nguồn tài chính
cho thị trường bất động sản thành phố Hồ
Chí Minh
Một số giải pháp điều tiết dòng vốn tín
dụng ngân hang vào thị trường bất động
sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả

6

7

8

9

12

13

14

Các biện pháp tài chính nhằm hạn chế bong
bong bất động sản trên thế giới và vận dụng
cho Việt Nam
Thực trang giám sát ngân hàng đối với các
tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Hồ
Chí Minh

Tác giả

Tác giả

Tác giả

15

Mối quan hệ giữa tín dụng ngân hàng và
giá nhà đất

Tác giả

16

Giám sát ngân hàng sau khủng hoảng tài
chính và khuyến nghị cho Việt Nam

Tác giả

17

Lựa chọn mô hình giám sát tài chính và bài
học cho Việt Nam

Tác giả

18

Nhận diện bong bóng giá nhà ở tại Việt
Nam

Tác giả

19

Tính minh bạch của thị trường bất động sản
thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả

3682)
Tạp chí công nghệ
ngân hàng
(ISSN: 18593682)
Tạp chí Khoa học
& Đào tạo Ngân
hàng
(ISSN: 1859011X)
The 1 st ICFEVN
(ISBN: 978-807454-404-0)
Tạp chí Tài chínhMarketing
(ISSN: 18593690)
Tạp chí Tài
chính&Hội nhập
(ISSN: 1859428X)
Tạp chí Ngân
hàng
(ISSN: 0866-7462
Tạp chí Ngân
hàng
(ISSN: 0866-7462
Tạp chí Ngân
hàng
(ISSN: 08667462)
Tạp chí Kinh tế Kỹ thuật
(ISSN: 08667802)
Tạp chí Phát
triển&Hội nhập
(ISSN: 1859428X)
Tạp chí Ngân
hàng
(ISSN: 08667462)
Tạp chí Tài
chính&Hội nhập
(ISSN: 1859428X)
Tạp chí Ngân
hàng
(ISSN: 08667462)
Tạp chí Ngân
hàng
(ISSN: 08667462)

11/2014

4/2014

June 2 nd –
4th, 2014
2/2014

3-4/2014

2/2014

1/2014

12/2013

12/2013

7/2013

6/2013

6/2013

2/2013

12/2013

3

20

Sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ
tín dụng tiêu dùng tại một số NHTM trên
địa bàn TP. HCM

Tác giả

21

Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam
trước xu thế hội nhập quốc tế

Tác giả

Tư vấn tài chính doanh nghiệp của các
công ty chứng khoán - Thực trạng và giải
pháp

Tác giả

23

Thi trường chứng khoán Việt Nam – 10
năm nhìn lại

Tác giả

24

Chất lượng dịch vụ của các công ty chứng
khoán ở Việt Nam hiện nay

Tác giả

25

Phát huy vai trò của khoa học công nghệ
trong phát triển kinh tế - xã hội thời đại
mới

Tác giả

26

Phát triển thương hiệu cho các Ngân hàng
thương mại Việt Nam

Tác giả

27

Thực trạng, tiềm năng và giải pháp cho
thuê tài chính ở Việt Nam hiện nay

Tác giả

28

Áp dụng các giao dịch quyền chọn cổ phiếu
ở thị trường chứng khoán Việt Nam

Tác giả

29

Phân tích kỹ thuật - Sử dụng chương trình
MetaStock trong phân tích kỹ thuật

Tác giả

30

Chiến lược cho các Ngân hàng thương mại
Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế

Tác giả

31

Hoàn thiện hệ thống quản rị chất lượng
nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Đại học
ở nước ta

Tác giả

32

Thị trường giao dịch quyền chọn và các
thông tin trên sàn giao dịch quyền chọn

Tác giả

33

New Teaching Methods A Start for a Better
Quality of Education

Tác giả

22

Tạp chí công nghệ
ngân hàng
(ISSN: 18593682)
Tạp chí Cộng sản
(ISSN: 08667276)
Tạp chí Ngân
hàng
(ISSN: 08667462)
Tạp chí Công
nghệ Ngân hàng
(ISSN: 18593682)
Tạp chí Ngân
hàng
(ISSN: 08667462)
Tạp chí Khoa
học&Đào tạo
Ngân hàng
(ISSN: 1859011X)
Tạp chí Khoa
học&Đào tạo
Ngân hàng
(ISSN: 1859011X)
Tạp chí Ngân
hàng
(ISSN: 08667462)
Tạp chí Ngân
hàng
(ISSN: 0866-7462
Tạp chí Công
nghệ Ngân hàng
(ISSN: 18593682)
Tạp chí Phát triển
kinh tế
(ISSN: 18591124)
Tạp chí Công
nghệ Ngân hàng
(ISSN: 18593682)
Tạp chí Ngân
hàng
(ISSN: 08667462)
Economic
development
(ISSN: 1859-

12/2012

9/2012

5/2010

4/2010

7/2010

3/2010

1+2/2010

4/2009

3/2009

10/2005

7/2005

6/2005

1/2005

10/2004

4

34

35

36

37
38

39
40

41
42

43

Nâng cao chất lượng đào tạo bắt đầu từ
việc thay đổi phương pháp giảng dạy ở bậc
đại học

Tác giả

Kinh nghiệm phát triển của một số trường
Đại học ở Thái Lan

Tác giả

Cần thống nhất cách viết ký hiệu tỷ giá

Tác giả

Đi tìm lời giải cho hoạt động cho thuê tài
chính ở Việt Nam hiện nay
Thị trường chứng khoán Việt Nam - Những
khó khăn và giải pháp khắc phục

Tác giả

Cho thuê tài chính - giải pháp về vốn để đổi
mới công nghệ cho các doanh nghiệp
Tội phạm tin học và thách thức đối với các
ngân hàng Việt Nam khi tiếp cận với hệ
thống ngân hàng ảo

Tác giả

Phát triển quỹ đầu tư thúc đẩy tiến trình cổ
phần hoá
Ngân hàng ảo – Xu thế của thế kỷ 21

Tác giả

Công trái - Một loại hàng hoá của thị
trường chứng khoán

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

1124)
Tạp chí Khoa
học&Đào tạo
Ngân hàng
(ISSN: 1859011X)
Tạp chí Khoa
học&Đào tạo
Ngân hàng
(ISSN: 1859011X)
Tạp chí Ngân
hàng
(ISSN: 08667462)
Tạp chí Tài chính
(ISSN: 005-56)
Tạp chí Tài chính
(ISSN: 005-56)
Tạp chí Tài chính
(ISSN: 005-56)
Tạp chí Ngân
hàng
(ISSN: 08667462)
Tạp chí Tài chính
(ISSN: 005-56)
Tạp chí Ngân
hàng
(ISSN: 08667462)
Tạp chí Ngân
hàng
(ISSN: 08667462)

6/2004

5+6/2004

3+4/2004

4/2003
10/2001

12/2000
11/2000

8/2000
5/2000

4/2000

3. Sách tham khảo
Stt

Tên sách

Tham gia

Nơi xuất bản

Năm xuất
bản

1

Hoạt động thanh tra giám
sát NHTM của NHNN:
Nghiên cứu tại TP. HCM

Chủ biên

Nhà xuất bản Kinh tế

2015

2

Tín dụng bất động sản và
bong bong bất động sản ở
Việt Nam

Chủ biên

Nhà xuất bản Chính trị Quốc
gia

2013

3

Nghiệp vụ ngân hàng
thương mại

Nhà xuất bản Kinh tế

2013

4

Khả năng cung ứng vốn
của các ngân hàng thương
mại trên địa bàn thành phố

Nhà xuất bản Kinh tế

2013

5

5

6
7

Hồ Chí Minh
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
trên địa bàn thành phố Cần
Thơ – Hiện trạng & Giải
pháp
Chu kỳ kinh tế và khủng
hoảng kinh tế
Lý thuyết tài chính tiền tệ

Nhà xuất bản Kinh tế

2013

Nhà xuất bản Đại học Quốc
gia

2011

Nhà xuất bản Đại học Quốc
gia

2011

NXB Phương Đông, năm
2011

2010

8

Thẩm định giá bất động
sản và máy móc thiết bị

9

Phân tích chứng khoán

Thành viên

Nhà xuất bản Lao động-Xã
hội

2009

10

Thị trường chứng khoán
tổng quan

Thành viên

Nhà xuất bản Lao động-Xã
hội

2009

11

Ngân hàng thương mại

Đồng chủ biên

Nhà xuất bản Thống kê

2006

12

Thị trường chứng khoán

Đồng chủ biên

Nhà xuất bản Thống kê

2005

4. Hướng dẫn sau đại học:
a. Số lượng học viên cao học hướng dẫn thành công: 60 học viên
c. Số lượng nghiên cứu sinh hướng dẫn thành công: 3 NCS
TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2015
Người khai
(đã ký)
Đoàn Thanh Hà
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