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MẪU LÝ LỊCH KHOA HỌC
(Kèm theo Thông báo số: /TB-ĐHTCM ngày tháng năm 2020 của

Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing)

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: HỒ THỊ THANH TRÚC Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 16/02/1989 Nơi sinh: TP.HCM
Quê quán: Bến Tre Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ Năm, nước nhận học vị: 2015, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất: ......................................Năm bổ nhiệm: ...................................
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Chổ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:160 Đường 47, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức,
TP.HCM
Điện thoại liên hệ: Cơ quan: ....................... Nhà riêng: .................Di động:
09090.22483
Email: hotruc.lkt@gmail.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Khoa Luật, ĐH Kinh tế TP.HCM
Ngành học: Luật kinh doanh
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2011
Bằng đại học 2: ............................................................................... Năm tốt nghiệp: ................
2. Sau đại học:

- Thạc sĩ chuyên ngành: Luật kinh tế Năm cấp bằng: 2015
Nơi đào tạo: ĐH Luật TP.HCM

- Tiến sĩ chuyên ngành:...................................................... Năm cấp bằng: ..................
Nơi đào tạo: ........................................................................................................................

- Tên luận án: .................................................................................................................

3. Ngoại ngữ: 1.Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Giao tiếp
2..........................................Mức độ sử dụng: ..................................................
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm

3/2012 – 9/2017 Cao đẳng Tài chính – Hải
quan

Giảng viên

9/2017 – nay Đại học Tài chính –
Marketing

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:
1. Các Giáo trình, tài liệu học tập, tài liệu hướng dẫn ôn tập đã và đang tham gia

(chủ biên hoặc thành viên):

TT Tên tài liệu Năm bắt
đầu/Năm
hoàn thành

Đã nghiệm
thu

Trách nhiệm
tham gia

trong tài liệu

1 Tập bài giảng Pháp luật
đại cương, bậc đại học,
đại trà

2018 2018 Thành viên

2

2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt
đầu/Năm
hoàn thành

Đề tài cấp
(NN, Bộ,
ngành,
trường)

Trách nhiệm
tham gia

trong đề tài

1

2

3. Các công trình khoa học đã công bố:

TT Tên công trình (bài Năm công Tên tạp chí
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báo) bố

1 Quan điểm của Đảng về
phát triển kinh tế tri thức
gắn với tăng trưởng xanh
và bền vững

2014 Tạp chí Khoa học Chính trị
(ISSN 1859 - 0187)

2 Phát triển công nghiệp hỗ
trợ ở Việt Nam – Nhận
thức và thực tiễn

2014 Tạp chí Khoa học Chính trị
(ISSN 1859 - 0187)

3 Tăng trưởng xanh gắn
với kinh tế tri thức-Lý
luận và thực tiễn

2014 Tạp chí Kinh tế Kỹ thuật
(ISSN: 0866 - 7802)

4 Nguồn nhân lực chất
lượng cao trong quá trình
phát triển kinh tế tri thức
ở Việt Nam hiện nay

2015 Tạp chí Kinh tế Kỹ thuật
(ISSN: 0866 - 7802)

5 Kinh tế có vốn đầu tư
nước ngoài thời kỳ đẩy
mạnh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa ở Việt Nam
– Nhận thức và thực tiễn

2016 Tạp chí Kinh tế Kỹ thuật
(ISSN: 0866 - 7802)

6 Nghiên cứu sự tác động
của Hiệp định đối tác
xuyên Thái Bình Dương
đến quá trình tái cơ cấu
doanh nghiệp nhà nước ở
Việt Nam

2016 Tạp chí Kinh tế Kỹ thuật
(ISSN: 0866 - 7802)

7 Sáp nhập, mua lại doanh
nghiệp dưới góc độ Luật
cạnh tranh ở Việt Nam

2019 Tạp chí giáo dục và xã hội
(ISSN: 1859 -3917)

8 Tác động của cách mạng
công nghiệp lần thứ tư
đến phát triển kinh tế tri
thức ở Việt Nam

2019 Tạp chí Kinh tế Kỹ thuật
(ISSN: 0866 - 7802)

4. Tham luận Hội thảo khoa học đã công bố:
1. Vai trò của Đoàn Thanh niên đối với giáo dục đạo đức cho sinh viên trong các
trường Cao đẳng, Đại học hiện nay; Hội thảo “Giáo dục đạo đức cho sinh viên trong
các trường Cao đẳng, Đại học Việt Nam”; Đơn vị tổ chức: Viện Nghiên cứu giáo
dục, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM; Nxb. ĐH Sư phạm TP.HCM, năm 2012.
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2. Một số ý kiến đánh giá sự hoàn thiện của Luật phòng, chống tham nhũng, Hội
thảo “Bàn về những giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay”;
ĐVTC: Tạp chí Cộng sản – Đại học Quốc gia TP.HCM, 2013.
3. Phát triển kinh tế tri thức – giải pháp cho tăng trưởng xanh và phát triển bền vững
ở Việt Nam; Hội thảo “Tăng trưởng xanh trong thời kỳ toàn cầu hóa”; ĐVTC:
Trường ĐH Kinh tế TP.HCM; Nxb. Kinh tế TP.HCM; Mã số ISBN: 978-604-922-
020-3
3. Phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt
Nam-Nhận thức và thực tiễn; Tọa đàm “Tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn
qua 30 năm đổi mới”; ĐVTC: Ban KTTW-ĐH Kinh tế TP.HCM; năm 2014
4. Chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước – lý luận và thực tiễn; Hội
thảo “Thành công và những bài học đắt giá của doanh nghiệp nhà nước”; Học viện
Chính trị; Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội; năm 2014
5. Quan điểm của Đảng về thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thời kỳ đổi
mới – Nhận thức và thực tiễn; Hội thảo Quốc tế “Việt Nam 40 năm thống nhất, hội
nhập và phát triển (1975-2015); ĐVTC: ĐH Thủ Dầu Một – ĐH KHXH-NV Hà
Nội – ĐH KHXH-NV TPHCM – ĐH Khoa học Huế, năm 2015
6. Vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao trong phát triển kinh tế tri thức ở Việt
Nam nhằm đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Hội thảo
“Phát triển nguồn nhân lực vùng Nam bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước –
Thực trạng và giải pháp”; Học viện Chính trị Khu vực II và ĐH Quốc tế; năm 2015
7. Kinh tế tri thức với phát triển bền vững ở Việt Nam thời kỳ đổi mới – Nhận thức
và thực tiễn; Hội thảo “Kinh tế Việt Nam 30 năm đổi mới những thành tựu và hạn
chế”; ĐVTC: Đại học Kinh tế - Luật; Nxb. ĐH Quốc gia TP.HCM; năm 2015; Mã
ISBN: 978-604-73-3715-6
8. TPP – Những khác biệt làm nên “Hiệp định của thế kỷ XXI”; Hội thảo “Tác động
của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến nền kinh tế Việt Nam và
khu vực”; ĐVTC: ĐH Kinh tế - Luật và Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM; năm
2015
9. Những điểm mới của Luật phá sản 2014 so với Luật phá sản 2004, Nội san:
Nghiên cứu Tài Chính – Hải Quan, Trường Cao đẳng Tài chính – Hải Quan, Số 40,
quý 4/2015
10. Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương với vấn đề tái cơ cấu DNNN; Hội
thảo quốc tế “Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: cơ hội và thách thức”;
ĐVTC: Nanhua university-Taiwan+ĐH Thương mại+ĐH Kinh tế Huế; năm 2016
11. Tiếp tục thống nhất nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
của đảng cộng sản việt nam đến Đại hội XII; Hội thảo toàn quốc “Nghị quyết Đại
hội XII của Đảng với việc đổi mới công tác tư tưởng – lý luận chính trị trong các
trường đại học, cao đẳng”; ĐVTC: ĐH Quốc gia TP.HCM; Nxb. Chính trị quốc gia
– Sự thật, Hà Nội, năm 2016; Mã ISBN: 978-604-57-2671-6
12. Quan điểm của đảng về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với kinh
tế tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Hội
thảo toàn quốc “Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với việc đổi mới công tác tư



5

tưởng – lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng”; ĐVTC: ĐH Quốc gia
TP.HCM; Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, năm 2016; Mã ISBN: 978-
604-57-2671-6
13. Từ chủ trương chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế đến chủ trương
tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN; Hội thảo “Định vị vị trí Việt Nam trong hội
nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC); ĐVTC: ĐH Kinh tế - Luật; Nxb. ĐH Quốc
gia TP.HCM, năm 2016; Mã ISBN: 978-604-73-4695-0
14. Phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN- Kinh
nghiệm từ Việt Nam; Hội thảo “Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN –
Kinh nghiệm của Việt Nam và Lào”; ĐVTC: Học viện cán bộ TP.HCM-Trường
Chính trị - Hành chính thủ đô Viêng Chăn; năm 2016
15. Đảng Cộng sản Việt Nam quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh với
sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước”; ĐVTC: Trường Đại học Thủ Dần Một,
năm 2016
16. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ
nghĩa, Hội thảo “Khoa học chính trị với tiến trình đổi mới và hội nhập”; Mã ISBN:
978-604-922-423-2; ĐVTC: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM; Nxb. Kinh tế
TP.HCM, năm 2016
17. Phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa – Lý luận và thực tiễn; Hội thảo “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa nhìn từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và
đề xuất giải pháp”; ĐVTC: Viện nghiên cứu phát triển - UBND TP. Hồ Chí Minh;
năm 2017
18. Nhận thức của Đảng về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa qua các
kỳ Đại hội Đảng; Hội thảo “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa nhìn từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và đề xuất giải
pháp”; ĐVTC: Viện nghiên cứu phát triển- UBND TP. Hồ Chí Minh; năm 2017
19. Chủ trương phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam – Lý luận và
thực tiễn; Hội thảo cấp thành phố “Tìm kiếm các giải pháp kinh tế hữu hiệu, nhằm
tạo bước phát triển đột phá cho thành phố Hồ Chí Minh”; ĐVTC: Trường Đại học
Kinh tế - Tài chính – Viện nghiên cứu phát triển Tp.HCM – Trường đại học Công
nghệ TP.HCM; năm 2017
20. Một số vấn đề phát lý về bảo hộ nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam, Hội thảo
cấp trường: Xây dựng và bảo vệ thương hiệu, Trường đại học Tài Chính –
Marketing, năm 2017
21. Bảo hộ chỉ dẫn địa lý – một khía cạnh bảo hộ thương hiệu, Hội thảo cấp trường:
Xây dựng và bảo vệ thương hiệu, Trường đại học Tài Chính – Marketing, năm 2017
22. Nhận thức mới của Đảng về kinh tế thị trường định hướng XHCN qua Văn kiện
Đại hội lần thứ XII của Đảng; Hội thảo “Vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XII
vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng”; Mã
ISBN: 978-604-919-932-5; ĐVTC: ĐH Cần Thơ; Nxb. Đại học Cần Thơ, năm 2017
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23. Nguồn nhân lực chất lượng cao với nền kinh tế tri thức ở Việt Nam; Hội thảo
“Tính hiện đại và hội nhập của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt
Nam”; Mã ISBN: 978-604-; ĐVTC: ĐH Kinh tế TP.HCM – ĐH Ngân hàng
TP.HCM; năm 2017
24. Giảng dạy và nghiên cứu các môn khoa học pháp lý trong bối cảnh cách mạng
công nghiệp 4.0, Hội thảo Khoa Cơ bản, Đại học Tài Chính – Marketing, năm 2018
25. Thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam trong bối cảnh cách
mạng 4.0, Hội thảo Khoa Cơ bản, Đại học Tài chính – Marketing, năm 2018
26. Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 – Những điểm mới, Tọa đàm Bộ
môn Luật, Đại học Tài Chính – Marketing, năm 2018
27. Đề xuất một số hoạt động cho sinh viên nhằm học tốt các môn Luật, Tọa đàm,
Bộ môn Luật, Đại học Tài Chính – Marketing, năm 2018
28. Một số vấn đề pháp lý khi khởi nghiệp, Hội thảo Khởi nghiệp trong Marketing,
Khoa Marketing, Đại học Tài Chính – Marketing, năm 2018
29. Một số vấn đề pháp lý về bảo hộ thương hiệu dành cho các doanh nghiệp khởi
nghiệp, Hội thảo Khởi nghiệp trong Marketing, Khoa Marketing, Đại học Tài Chính
– Marketing, năm 2018
30. Một số vấn đề pháp lý về đạo đức quảng cáo dành cho người khởi nghiệp, Hội
thảo Khởi nghiệp trong Marketing, Khoa Marketing, Đại học Tài Chính –
Marketing, năm 2018
31. Thương hiệu – từ dấu hiệu nhận dạng đến thực thể sống, Hội thảo Marketing 4.0,
Đại học Tài Chính – Marketing, năm 2018
32. Vai trò của Kinh tế tri thức với phát triển nhanh và bền vững ở Việt Nam, Hội
thảo quốc gia Phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh
mới, Đại học Kinh tế - Luật, 2018
33. Đào tạo ngành luật kinh tế - hiệu quả và khác biệt tại trường Đại học Tài chính -
Marketing, Hội thảo đào tạo chuyên ngành Quản lý kinh tế và Luật kinh tế, Khoa
Cơ Bản, Đại học Tài Chính – Marketing, năm 2018.
34. Các giải pháp nhằm tuyển sinh hiệu quả ngành luật kinh tế tại trường Đại học
Tài chính – Marketing, Hội thảo đào tạo chuyên ngành Quản lý kinh tế và Luật kinh
tế, Khoa Cơ Bản, Đại học Tài Chính – Marketing, năm 2018
35. Sáp nhập và mua lại doanh nghiệp dưới góc độ pháp luật cạnh tranh Việt Nam,
Hội thảo M&A, Đại học Tài Chính – Marketing, năm 2018.
36. Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng nhượng quyền thương mại, Hội thảo
Nhượng quyền thương mại – Cơ hội, thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam, Khoa
QTKD, Đại học Tài chính – Marketing, năm 2019.
37. Giá trị di chúc Hồ Chí Minh sau 50 năm, Hội thảo 50 năm di chúc Chủ tịch Hồ
Chí Minh, Khoa Cơ Bản, Đại học Tài chính – Marketing, năm 2019.
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Xác nhận của cơ quan TP HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2020
Người khai ký tên

Hồ Thị Thanh Trúc


