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I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: Trần Thị Lộc

2. Ngày sinh: 12/02/1988

3. Nam/nữ: Nữ

4. Nơi đang công tác:

6. Học hàm:

5. Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ:

TT Cơ quan Cá nhân

1  Địa chỉ  Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Thủ Đức, TP.HCM
 13 Đường A2 Buôn Đung, Cư êBur, TP Buôn Ma
Thuột, Đắc Lắc

2  Điện thoại/Fax  028 372 44 551  0973722517

3  Email  phongdaotao@uel.edu.vn  loctt@uel.edu.vn

7. Thông tin liên lạc

(Thông tin trong 5 năm gần nhất và có liên quan trực tiếp đến đề tài/dự án đăng ký)

năm đạt:

năm phong:

Phòng/Ban: Khoa Kinh tế

(Biểu mẫu 2)

Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu

Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB

8. Trình độ ngoại ngữ:

1 Tiếng Anh (IELTS 7.0) X X X X

9. Thời gian công tác:

Thời gian Nơi công tác Chức vụ

10. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành Tên luận án tốt nghiệp

TT Tên ngoại ngữ



II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Đề tài/dự án:

TT Tên đề tài/dự án
Mã số và cấp

quản lý
Thời gian
thực hiện

Kinh phí
Chủ nhiệm/
Tham gia

Ngày
nghiệm thu

Kết quả

1
 Các nhân tố tác động đến nghèo vùng
ĐBSCL - Một số khuyến nghị về chính sách
đối với giảm nghèo bền vững

  C2015-34-
04

18 tháng  50,000,000  Thành viên   28/07/2017 Khá

2
 Đánh giá tính bền vững của nợ công Việt
Nam thông qua điều kiện giới hạn ngân sách
liên thời gian

  CS/2015-15 12 tháng  35,000,000  Chủ nhiệm   22/12/2016 Khá

3
 Hoàn thiện thể chế nhằm thúc đẩy liên kết
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

  DP/2018-01 12 tháng
1,431,219,200

 Thành viên

4
 Nhập tin, xử lý số liệu điều tra và xây dựng
các chuyên đề, báo cáo phục vụ phát triển
nông thôn năm 2019

  08/HĐ-
CCPTNT-
KTHT

4 tháng
1,019,120,000

 Thành viên   12/12/2019 Tốt

5
 Báo cáo kết quả điều tra, đề xuất giải pháp
nâng cao mức độ hiệu quả trong việc ứng
dụng cơ giới hóa trong phát triển sản xuất
nông nghiệp tại 5 huyện trên địa bàn thành
phố; xây dựng chuyên đề giải pháp, chính
sách hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề
nông thôn; xây dựng chuyên đề về đề xuất
giải pháp thực hiện vệ sinh môi trường nông
thôn tại 5 huyện trên địa bàn Thành phố

  12/HĐ-
CCPTNT-
KTHT

4 tháng  282,524,000  Thành viên   19/12/2019 Tốt

6
 Xây dựng chính sách khuyến khích hộ nông
dân tham gia liên kết, trở thành thành viên
hợp tác xã; chuyển đổi diện tích sản xuất
muối sang nuôi trồng thủy sản; chuyển đổi
đất trồng cây hiệu quả thấp trong năm 2019

  25/HĐ-
CCPTNT-CĐ

2 tháng  439,164,000  Thành viên   20/12/2019 Tốt

7
 Nghiên cứu đánh giá các điều kiện và đề
xuất giải pháp phát triển hệ thống logistics
trên địa bàn Bình Phước

  DP BP 01 21 tháng  0  Thành viên

8  Chuyên đề 19 - Ban Kinh tế Trung ương
  CĐ/2019-
KTTW

12 tháng  65,000,000  Thành viên Đạt

9
 Nhập tin, xử lý số liệu điều tra và thực hiện
các báo cáo chuyên đề về hỗ trợ phát triển
làng nghề, ngành nghề nông thôn và vệ sinh
môi trường nông thôn năm 2020

  CCPTNNNT
-UEL 01

6 tháng  553,000,000  Thành viên   11/12/2020 Đạt

10
 Nhập tin, xử lý số liệu điều tra và đề xuất
giải pháp triển khai Chương trình xây dựng
nông thôn mới trên địa bàn TP.HCM

  VPĐPNTM-
UEL 01

6 tháng
1,400,000,000

 Thành viên   07/12/2020 Đạt

2. Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh:

TT Tên SV, HVCH, NCS Tên luận án
Năm tốt
nghiệp

Bậc đào
tạo

Sản phẩm của đề
tài/dự án

(chỉ ghi mã số)

1

III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ

1.1. Sách xuất bản quốc tế

TT Tên sách

Sản phẩm của đề
tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/
đồng tác giả Bút danh

1

1.2. Sách xuất bản trong nước

TT Tên sách

Sản phẩm của đề
tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/
đồng tác giả Bút danh



1.2. Sách xuất bản trong nước

TT Tên sách

Sản phẩm của đề
tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/
đồng tác giả Bút danh

1

2.1. Đăng trên tạp chí quốc tế

TT
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/
dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN
(ghi rõ thuộc ISI hay không) Điểm IF

2. Bài báo

1
  Thạc sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Technology Management and
Challenges of Vietnamese Enterprises in the International
Market
			
			
The Journal of Asian Finance, Economics and Business
				
				
	
				
	
, 20/02/2018

 2288-4637

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/
dự án

(chỉ ghi mã số)
Số hiệu ISSN

Ghi chú

1
  Thạc sĩ Trần Thị Lộc, Đánh giá tính bền vững của nợ công Việt
NamTạp chí Công Thương, 01/02/2018

Đánh giá tính bền vững
của nợ công Việt Nam
thông qua điều kiện
giới hạn ngân sách liên
thời gian

 0866-7756

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

TT
Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi

tố chức

Sản phẩm của đề tài/
dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu
 ISBN Ghi chú

1
Thạc sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Vietnamese enterprises with
technological challenges when integrate into the international
market. Các nhà khoa học trẻ của các trường đại học khối kinh
tế và quản trị kinh doanh (ICYREB 2017), 30/10/2017

2
Thạc sĩ Trần Thị Lộc, Thu hút đầu tư nước ngoài trong nông
nghiệp - một số vấn đề ở Việt Nam. Phát triển nông nghiệp bền
vững tại Việt Nam - Kinh nghiệm các quốc gia Châu Á,
17/07/2020

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

TT
Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi

tố chức

Sản phẩm của đề tài/
dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu
 ISBN Ghi chú

1
Thạc sĩ Trần Thị Lộc, Một số vấn đề khi sử dụng phương pháp
nghiên cứu tình huống trong giảng dạy Kinh tế học vi mô. Nâng
cao hiệu quả giảng dạy Kinh tế học tại Khoa Kinh tế,
01/11/2014

2
Thạc sĩ Trần Thị Lộc, Hợp tác công - tư trong lĩnh vực khoa học
công nghệ tại Việt Nam - Lợi ích và một số lưu ý. Để khoa học
công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế ở Việt Nam giai
đoạn 2015 - 2020, 01/12/2014

3
Thạc sĩ Nguyễn Thanh Huyền, Chính sách tiền lương khu vực
nhà nước sau 30 năm đổi mới.. Toạ đàm nâng cao công tác cố
vấn học tập, 01/09/2015



2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

TT
Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi

tố chức

Sản phẩm của đề tài/
dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu
 ISBN Ghi chú

4
Thạc sĩ Trần Thị Lộc, Cải cách hành chính công gắn với phát
triển kinh tế - những bước tiến sau 30 năm đổi mới. Kinh tế Việt
Nam 30 năm đổi mới - những thành tựu và hạn chế, 01/10/2015

5
Thạc sĩ Nguyễn Thanh Huyền, Làm thế nào để tăng sự gắn kết
giữa sinh viên và cố vấn học tập. Tọa đàm về công tác cố vấn
học tập, 01/01/2016

6
Thạc sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Lịch sử hình thành và phát triển mô
hình các khu kinh tế tại Việt Nam. Hội nghị Khoa học trẻ lần I
Trường Đại học Kinh tế - Luậ, 01/01/2015

7
Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Nga, Tác động của thể chế
kinh tế đến chất lượng tăng trưởng ở Việt Nam. Kinh tế Việt
Nam 30 năm đổi mới - những thành tựu và hạn chế, 01/10/2015

8
Thạc sĩ Trần Thị Lộc, Cải thiện một số chính sách nông nghiệp
Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Kinh tế quốc tế. Định vị vị trí
Việt Nam trong công đồng kinh tế AEC, 15/11/2016

9
Thạc sĩ Trần Thị Lộc, Phát triển mô hình khu kinh tế ven biển
tại Việt Nam  - Bài học từ các con rồng Châu Á. Các mô hình
khu kinh tế đặc thù tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế
quốc tế, 28/04/2017

10
Thạc sĩ Trần Thị Lộc, Cải cách hành chính công gắn với phát
triển kinh tế - những bước tiến sau 30 năm đổi mới. Kinh tế Việt
Nam 30 năm đổi mới - những thành tựu và hạn chế, 09/10/2015

11
Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Nga, Hiểu và vận dụng chủ
nghĩa tự do theo quan điểm của Các Mác tại VN hiện nay.. Các
Mác và thời đại ngày nay, 05/05/2018

12
Thạc sĩ Trần Thị Lộc, MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ CẢI CÁCH
HÀNH CHÍNH CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG VÙNG
KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM. Hoàn thiện thể chế
nhằm thúc đẩy liên kết Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam,
03/01/2019

13
Thạc sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Đánh giá khả năng phục hồi kinh tế
Việt Nam sau khủng hoảng dịch bệnh Covid-19 trên cơ sở thực
hiện chính sách tài khóa và tiền tệ. Lựa chọn chính sách phục
hồi kinh tế Việt Nam giai đoạn covid-19, 20/05/2020

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG

1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp Năm cấp

1

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent)

TT Tên bằng

Sản phẩm của đề tài/
dự án

(chỉ ghi mã số)
Số hiệu

Năm
cấp

Nơi cấp
Tác giả/

đồng tác giả

1

3. Bằng giải pháp hữu ích

TT Tên giải pháp

Sản phẩm của đề tài/
dự án

(chỉ ghi mã số)
Số hiệu

Năm
cấp

Nơi cấp
Tác giả/

đồng tác giả

1

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu



4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu

TT
Tên công nghệ/ giải  pháp hữu ích

 đã chuyển giao
Hình thức, quy mô, địa chỉ

áp dụng
Năm chuyển

giao

Sản phẩm của đề tài/
dự án

(chỉ ghi mã số)

1

V. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh

1

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh

1

3. Tham gia làm việc tại Trường  Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia

1

Ngày ... tháng ... năm ....

Người khai
(Họ tên và chữ ký)

Trần Thị Lộc


