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2. Thạc sĩ
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3. Tiến sĩ
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Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế tài nguyên và môi trường
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Ngoại ngữ
1. Tiếng Anh

Mức độ thành thạo: Thành thạo
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III.

Mức độ thành thạo:

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện
Thời gian

1991-nay

Nơi công tác

Công việc đảm trách

Khoa Kinh tế - QTKD

Giảng dạy và nghiên cứu

2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ:
- Tên học viên, đề tài thực hiện, thời gian thực hiện (đã bảo vệ thành công năm nào?)

IV.

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

TT

Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn
thành

Đề tài cấp
(Cơ sở, bộ
ngành, trường)

Trách nhiệm
tham gia trong
đề tài

1

Tác động của cổ phần hóa đến hiệu quả
hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước
ở Việt nam.
Xây dựng mô hình quản lý tài chính Đại
học Cần thơ.
Quản lý Hợp tác xã nông nghiệp và phát
triển nông thôn
Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tín dụng và
xác định nhu cầu vốn của nông hộ trong
quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông
nghiệp – nông thôn tỉnh Trà Vinh

2006

Cấp Bộ

Tham gia

2004

Cấp Bộ

Tham gia

2005

Hợp tác với
Tây Ban Nha
Bộ

Giảng dạy, thu
thập số liệu
Tham gia

2
3
4

2.

Sách và giáo trình xuất bản (liệt kê theo các ô dưới đây, đánh dấu (+) vào ô tương
ứng “tác giả” hoặc “đồng tác giả”)

TT

1

3.

2005

Tên sách
Nguyên lý Kế toán

Nhà xuất bản

Năm
xuất bản

Tác giả

Tủ sách Đại học Cần thơ

2001

+

Đồng tác
giả

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố (liệt kê công trình theo thứ tự :
Tên tác giả; Tên bài báo; Tên Tạp chí và số của tạp chí; trang đăng bài báo; Năm
xuất bản, nhà xuất bản của Tạp chí)
TRUONG DONG LOC, NGUYEN VAN NGAN, NGUYEN THI DIEU, The
equitization of State-owned enterprises in the Mekong River Delta, the status
and solution.

Xác nhận
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Cần thơ, ngày 12 tháng 01 năm2012
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Diệu
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