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LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: CUNG THỊ TUYẾT MAI

Giới tính:

Nữ

2. Ngày tháng năm sinh: 28/05/1971

Nơi sinh: Hà Nội

3. Quê quán: Hà Nội.
4. Học vị: Tiến sĩ
5. Chức vụ: Trưởng khoa
6. Đơn vị công tác: Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM
7. Địa chỉ liên lạc: 38 Hàm Nghi, Quận 1, TPHCM
8. Điện thoại: 0907406153

Email:maictt@buh.edu.vn

9. Môn giảng dạy: Những NLCB của Chủ nghĩa Mác – Lênin.
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
- Hệ đào tạo: Đại học chính quy
- Nơi đào tạo: ĐH Tổng hợp TP. HCM
- Ngành học: Kinh tế đối ngoại
- Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1992
2. Sau đại học:
- Tiến sĩ chuyên ngành: Kinh tế Chính trị.
- Nơi đào tạo: ĐH Kinh tế TP. HCM
- Năm tốt nghiệp: 2000
3. Ngoại ngữ:
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Từ …đến
Quá trình công tác
Lĩnh vực chuyên
môn
Từ 1992 - Cán bộ XNK
Xuất nhập khẩu
1993
Từ
1993- Cán bộ giảng dạy
Kinh tế chính trị,
2000
Kinh tế đối ngoại,
Kinh tế học
Từ 1/2000 - Phó Trưởng Khoa LLCT
11/2009

Nơi công tác

Tổng Công ty may
Việt Tiến
Khoa Kinh tế - ĐH
Tổng hợp TP.HCM
và sau là Khoa Kinh
tế chính trị - ĐH
Kinh tế TP. HCM
Kinh tế chính trị, Trường ĐH Ngân
Kinh tế đối ngoại, hàng TPHCM
Kinh tế học

1

Từ 12/2009 Phó Giám đốc trung tâm
15/07/2015
Từ
Trưởng khoa
15/07/2015
đến nay
IV.QUÁ TRÌNH NCKH
11.1. Các công trình đã công bố
a. Sách

Kinh tế chính trị,
Kinh tế đối ngoại,
Kinh tế học
Kinh tế chính trị,
Kinh tế đối ngoại,
Kinh tế học

Sản phẩm
của đề tài/
dự án
(chỉ ghi mã
số)

Nhà xuất
bản

Trung tâm Lý luận
Chính trị - ĐH Quốc
gia TP.HCM
Khoa Lý luận Chính
trị trường ĐH Ngân
hàng TPHCM

Năm
Tác giả/
xuất
đồng tác giả
bản

Bút
danh

TT

Tên sách

1

Bàn về những giải pháp phòng,
chống tham nhũng ở Việt nam
hiện nay

Chính
trị 2013 Đồng
quốc gia
giả

2

Những vấn đề cơ bản và cấp C2013-46bách của triết học mácxít
01

Đại
học 2014 Đồng tác giả Sách
Quốc
gia
chuyên
TP. HCM
khảo

3

Những vấn đề cơ bản và cấp
bách của triết học mácxít

Chính
trị 2014 Đồng tác giả Sách
quốc gia
chuyên
khảo

4

Tổng kết việc thực hiện Nghị
quyết 01-NQ/TW của Bộ
Chính trị về tác lý luận trong
giai đoạn hiện nay

Chính
trị 2014 Đồng tác giả
quốc gia

5

Sức sống của chủ nghĩa MácLênin trong thời đại ngày nay

Chính
trị 2014 Đồng tác giả
quốc gia

6

Văn hóa với động lực của sự ISBN: 978- Chính
trị 2015 Đồng tác giả
nghiệp Đổi mới
604-57quốc gia
2145-2

tác

Tài liệu hướng dẫn học tập ISBN:978- Chính
trị 2015 Đồng tác giả
môn Những Nguyên lý cơ bản 604-57quốc gia
của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2034-9
(dùng cho hệ đại học không
chuyên ngành Mác – Lênin và
Tư tưởng Hồ Chí Minh)
b. Bài báo
b.1. Đăng tạp chí trong nước
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của Sản phẩm của
Số hiệu
TT
tạp chí,
đề tài/ dự án
ISSN
(chỉ ghi mã số)
trang đăng bài viết, năm xuất bản
7

1

Phát huy tiềm lực của đội ngũ viên chức quản lý

Ghi
chú
Đồng

2

kinh tế vĩ mô ở nước ta. (Tạp chí Phát triển

tác giả

Kinh tế số 90 - tháng 4/1998)

2

Học thuyết giá trị lao động của Marx: Những giá

Tác

trị bền vững. (Tạp chí Phát triển Kinh tế số 92 -

giả

tháng 6/1998)

3

Quá trình chuyển đổi sang cơ chế kinh tê thị

Tác

trường theo định hướng XHCN ở Việt Nam:

giả

thành tựu và thách thức. (Tạp chí Phát triển
Kinh tế số 99 - tháng 1/1999)

4

Hoàn thiện cơ chế kinh tế thị trường theo định

Tác

hướng XHCN ở nước ta hiện nay. (Tạp chí Phát

giả

triển kinh tế số 105 - tháng 7/1999)

5

Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng

Đồng

nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đồng bằng

tác giả

sông Cửu Long trong xu thế hội nhập. (Tạp chí
Ngân hàng số 8/2009)

6

Một vài kinh nghiệm trong quá trình ứng dụng
giáo án điện tử nhằm góp phần nâng cao chất
lượng giảng dạy theo học chế tín chỉ. (Tạp chí
Giáo dục số 3/2012)

ISSN 21896 Đồng
0866 7476 tác giả

Sustainable tourism development for the
Southern central Vietnam - the necessity for the
7
region’s economic development. (Tạp chí Phát
triển và Hội nhập số 10 (20), tháng 05-06/2013)
b.2. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước
Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian
TT
tổ chức, nơi tố chức

1

Một số nhận thức mới về CNH, HĐH ở Việt
Nam trong bối cảnh Kinh tế tri thức. (Kỷ yếu
Hội thảoKH cấp ĐHQG: “Quán triệt, vận dụng
Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam
lần thứ XI vào việc giảng dạy các môn Lý luận
chính trị trong các trường đại học và cao đẳng”
tháng 6/2011)

ISSN 1859 428X

Sản phẩm của
đề tài/ dự án
(chỉ ghi mã số)

Số hiệu
ISBN

Ghi
chú

Tác
giả

3

2

“Thông suốt” mối quan hệ giữa ngân hàng và
doanh nghiệp nhỏ và vừa – Một trong những
giải pháp cơ bản nhằm phát triển doanh nghiệp
vừa và nhỏ ở Việt Nam. (HTKH “Chính sách tài
chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và
nhỏ”, Viện Chiến lược Chính Sách, Trường Đại
học Tài chính Marketing - tháng 2/ 2012)

Đồng
tác giả

3

Trao đổi một vài kinh nghiệm trong quá trình
ứng dụng giáo án điện tử nhằm góp phần nâng
cao chất lượng giảng dạy theo học chế tín chỉ.
(HTKH “Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng
đào tạo theo học chế tín chỉ”, Trường Cao đẳng
Sư phạm Quảng Trị- tháng 4/ 2012)

Đồng
tác giả

4

Chống và xử lý tham nhũng có hiệu quả (HTKH
“Bàn về những giải pháp phòng, chống tham
nhũng ở Việt Nam hiện nay”, ĐHQG TP. HCM
- Tạp chí Cộng sản, tháng 1/2013)

Tác
giả

5

Quá trình đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam
hiện nay - Những nét chấm phá cơ bản (HTKH
“Nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống
chính trị cấp cơ sở trong giai đoạn hiện nay,
Tạp chí Cộng sản-Trường ĐH Ngân hàng,
2013)

Đồng
tác giả

6

Phát triển đội ngũ giảng viên Lý luận chính trị
đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất
lượng cao - Trường hợp ĐHQG-HCM. (HTKH
“Tổng kết việc thực hiện NQ01 của Bộ Chính trị
(khóa VII) về công tác lý luận và định hướng
đến năm 2020”, ĐHQG TP. HCM - tháng
9/2013)

Tác
giả

7

Khoa học xã hội và nhân văn hướng đến đào tạo
theo nhu cầu xã hội - cách tiếp cận
CDIO(HTKH “Nâng cao năng lực đào tạo
nguồn nhân lực các ngành khoa học xã hội và
nhân văn, ĐH Thủ dầu 1 - Tháng 10/2013)

Đồng
tác giả

8

Vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở Việt nam
hiện nay (HTKH “Một số vấn đề cơ bản và cấp
bách của Triết học Mác xít trong điều kiện hiện
nay”, Trung tâm LLCT- ĐHQG TP. HCM tháng 4/2014)

Tác
giả

9

Nhận diện về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục và đào tạo” trong điều kiện hiện nay (HTKH

Đồng
tác giả

4

Quốc gia “Phát triển bền vững giáo dục và đào
tạo nguồn nhân lực ở đồng bằng sông Cửu
Long, Trung tâm NCCL và CSQG – Trường ĐH
KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM - Tháng 1/2015)
Nâng cao chất lượng giảng dạy LLCT ở ĐHQG
TP.HCM (HTKH Quốc gia “Nâng cao chất
10 lượng giảng dạy, học tập các môn LLCT trong
các trường ĐH và CĐ”, ĐHQG TP. HCM và
Bộ GD-ĐT, tháng 1/2015)

Tác
giả

Một số vấn đề cơ bản về phát triển nguồn nhân
lực chất lượng cao ở đồng bằng sông Cửu Long
(HTKH “Phát triển nguồn nhân lực vùng Nam
11 bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước – Thực trạng và giải pháp, Trường
ĐH Quốc tế - Học viện chính trị Hành chính
Quốc gia Khu vực 2, ngày 5/6/2015)

Đồng
tác giả

Cơ sở thực tiễn của mối quan hệ giữa Hội đồng
trường với Đảng ủy, Hiệu trưởng và cơ quan
12
chủ quản ở các trường đại học công lập Việt
Nam

Đồng
tác giả

Nâng cao tính thuyết phục trong giảng dạy về
13 Chủ nghĩa xã hội khoa học ở các trường đại học,
cao đẳng hiện nay
11.2. Đề tài nghiên cứu

TT

Tên đề tài/dự án

1

Một số mâu thuẫn và những
giải pháp, chính sách để giải
quyết mâu thuẫn trong phát
triển kinh tế thị trường định
hướng XHCN ở Việt Nam

2

Các cơ sở khoa học cho việc
phát triển nguồn nhân lực trên
địa bàn TP. HCM đến năm
2010

3

Các giải pháp thúc đẩy phát
triển thị trường KHCN ở TP.
HCM đến năm 2010 và tầm
nhìn 2020

Mã số
&
cấp quản
lý
TĐCS99-05
(ĐH
Kinh tế
TP.HC
M)
Cấp
Bộ,
MS:
B20022223TĐ
Trọng
điểm
cấp Bộ,
MS:
B2004-

Thời
gian
thực
hiện

Đồng
tác giả

Chủ
Kinh phí
nhiệm
(triệu
/Tham
đồng)
gia

Ngày
nghiệm
thu

Kết
quả

20012002

Tham
gia

2002

Tốt

20022003

Tham
gia

2003

Tốt

20042005

Tham
gia

2005

Tốt

5

4

Xây dựng ngân hàng đề thi
trắc nghiệm các môn Lý luận
chính trị

5

Những vấn đề cơ bản và cấp
bách của triết học mác xít và
giá trị, ý nghĩa của nó đối với
sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam

2277TĐ
Cấp
ĐHQG,
MS:
B20022223TĐ
Cấp
ĐHQG,
MS:
C201346-01

20112012

Tham
gia

2012

Tốt

20132014

Tham
gia

4/2014

Tốt

11.3. Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh

TT

1

2

3

4

Tên SV , HVCH,
NCS

Tên luận án

Năm tốt
Bậc
nghiệp đào tạo

Sản phẩm
của đề tài/dự
án
(chỉ ghi mã
số)

Hòan thiện họat động tín
dụng hỗ trợ doanh nghiệp
Nguyễn Thị Việt
vừa và nhỏ tại các ngân
2008
Thạc sỹ
60.31.12
Hà
hàng thương mại trên địa
bàn TP. HCM
Phát triển thị trường tài
Nguyễn Minh Hằng
2009
Thạc sỹ
60.31.12
chính phái sinh tại Việt Nam
Phát triển nguồn nhân lực y
tế trong phát triển kinh tế tại
Ngô Gia Lương
Tiến sỹ
62.31.03.01
TP. HCM và vùng kinh tế
trọng điểm phía Nam
Phát triển thị trường lao
động hậu xuất khẩu của
Trương Tố Nga
Tiến sỹ
62.31.01.01
vùng kinh tế trọng điểm
phía Nam đến năm 2025
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2015
Người khai
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