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MẪU LÝ LỊCH KHOA HỌC
(Kèm theo Thông báo số: 173/TB-ĐHTCM ngày 24 tháng 02 năm 2020 của

Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing)

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Vũ Anh Linh Duy Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 23/01/1979 Nơi sinh: Cần Thơ
Quê quán: Hải Dương Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ Năm, nước nhận học vị: 2010
Chức danh khoa học cao nhất: Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:
Điện thoại liên hệ: CQ:(+84)237720573 NR: DĐ: 0919896189
Fax: Email: vuduy@ufm.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:

Hệ đào tạo: chính quy; Nơi đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ; Ngành học: Sư phạm
Toán; Nước đào tạo: Việt Nam; Năm tốt nghiệp: 2001; Bằng đại học 2:……; Năm
tốt nghiệp:
2. Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Toán giải tích; Năm cấp bằng: 2010; Nơi đào tạo: Trường
Đại học Cần Thơ

- Tiến sĩ chuyên ngành:…..; Năm cấp bằng:…..; Nơi đào tạo:….;
Tên luận án:….
3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh

2.
Mức độ sử dụng: Đọc hiểu
Mức độ sử dụng:

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Từ tháng 9 năm

2001 đến tháng 3

năm 2012

Trường THPT Đông Thái –

An Biên – Kiên Giang

Giảng dạy



2

Từ tháng 4 năm

2012 đến nay

Đại học Tài Chính –

Marketing

Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

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

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm băt
đâu/Năm
hoàn thành

Đề tài cấp (NN,
Bộ, ngành,
trường)

Trách nhiệm
tham gia trong đề

tài

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT Tên công trình Năm công
bố

Tên tạp chi

1 Kinh nghiệm xây dựng
nông thôn mới ở một số
nước trên thế giới và bài
học đối với Việt Nam hiện
nay

2014 Tham luận cấp Bộ

2 Kinh nghiệm chuyển đổi
mô hình kinh tế của một
số địa phương tiêu biểu

2014 Tham luận cấp Tỉnh

3 Nghiên cứu khoa học đối
với sinh viên những lợi ích
và những thách thức

2014 Tham luận cấp Trường

4 Việt Nam cần đổi mới
chính sách thuế-hải quan
khi gia nhập AEC

2015 Tham luận cấp Bộ

5 Nâng cao chất lượng đào
tạo sau đại học

2015 Tham luận cấp Trường

6 Vai trò TP Cần Thơ trong
phát triển trung tâm dịch
vụ vùng Tây Nam Bộ

2015 Tham luận cấp Tỉnh

7 Tự chủ đại học Việt Nam
cần cơ chế tự chủ thực sự

2016 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính –
Marketing

8 Vai trò -thực trạng và một
số dề xuất đối với nghiên
cứu khoa học của sinh
viên trường dại học, cao
đẳng

2017 Tham luận cấp Khoa
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9 Tầm quan trọng của hình
ảnh và bản sắc dân tộc
trong quan hệ quốc tế đối
với thương hiệu quốc gia

2017 Tham luận cấp Trường

10 E-learning và ứng dụng
trong dạy học

2017 Tham luận cấp Khoa

11 Kiểm tra, dánh giá dạy -
học bằng phương pháp
trắc nghiệm

2017 Tham luận cấp Khoa

12 Các yếu tố đảm bảo chất
lượng đào tạo ở trường đại
học

2018 Tham luận cấp Trường

13 Một số điều nên và không
nên khi dạy Toán

2018 Tham luận cấp Khoa

14 Mô hình toán học trong
kinh tế và tài chính

2019 Tham luận cấp Khoa

15 Di chúc Chủ tịch
HCM)_Tư tưởng Hồ Chí
Minh về sự nghiệp trồng
người và vai trò-trách
nghiệm của người thầy đối
với sự nghiệp trồng người

2019 Tham luận cấp Khoa

16 Dự báo sản lượng lúa việt
nam bằng mô hình chuỗi
thời gian

2019 Tham luận cấp Khoa

Xác nhận của cơ quan
TP. HCM, ngày 12 tháng 3 năm 2020

Thạc sĩ. Vũ Anh Linh Duy
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