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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: TRẦN ÁI KẾT
Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 05-01-1954
Nơi sinh: Hải Dương
Quê quán: Hải Dương
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 48 Lý Tự Trọng, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại liên hệ:
E-mail: taket@ctu.edu.vn
Chức vụ: Phó Bộ môn
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế-QTKD
Ngạch viên chức: 15110
Thâm niên giảng dạy: 25 năm
Trình độ chuyên môn cao nhất: Tiến sĩ Kinh tế Nông nghiệp

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học
Hệ đào tạo: Chính qui tập trung
Ngành học chuyên môn: Kinh tế NN
Bằng đại học 2:

Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ
Năm tốt nghiệp: 1985
Năm tốt nghiệp:

2. Thạc sĩ
Thời gian đào tạo: 4 năm
Nơi đào tạo: ĐHKT - TPHCM
Chuyên ngành đào tạo: Tài chính – Lưu thông TT – Tín dụng
Tên luận văn: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư ở Ngân
hàng Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang”.
Tháng, năm được cấp bằng: 1999
3. Tiến sĩ
Thời gian đào tạo: 4 năm
Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế Nông nghiệp

Nơi đào tạo: ĐHNN Hà Nội

Tên luận án: "Một số giải pháp chủ yếu về vốn tín dụng của trang trại nuôi trồng thuỷ sản ở
tỉnh Trà Vinh"
Tháng, năm được cấp bằng: 4/2010
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4.

Ngoại ngữ
1. Anh văn
2. Nga văn

III.

Mức độ thành thạo: B
Mức độ thành thạo: A

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

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

Nơi công tác

1985 - 1993
1993 - 1996
1996 - 2001
2001 - 2003

Khoa Kinh tế nông nghiệp, ĐH Cần Thơ
Khoa Kinh tế, ĐH Cần Thơ
Khoa Kinh tế-QTKD, ĐH Cần Thơ
Khoa Kinh tế-QTKD, ĐH Cần Thơ

2003 - 2012

Khoa Kinh tế-QTKD, ĐH Cần Thơ

2012 - nay

Khoa Kinh tế-QTKD, ĐH Cần Thơ

Công việc đảm trách

Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên, Phó trưởng
Bộ môn
Giảng viên chính, Phó
trưởng Bộ môn
Giảng viên chính,

2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ:
Đã hướng dẫn 8 luận văn Cao học bảo vệ thành công:
Thứ
tự
1

Tên học viên
Huỳnh Trung Thời

Thời gian
thực hiện
Các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận 2010-2012
tín dụng chính thức của nông hộ
trên địa bàn tỉnh An Giang
Xác định các nhân tố ảnh hưởng tới
2010-2012
Đề tài thực hiện

Năm bảo vệ
thành công
2012
2012

2

Nguyễn Thị Mỹ Hằng

3

Nguyễn Công Thức

Cơ cấu vốn và hiệu quả hoạt động
của các công ty niêm yết trên Sở
giao dịch chứng khoán Hà Nội

2010-2012

2012

4

Thái Thanh Thoảng

2012

5

Nguyễn Thành Tích

6

Nguyễn Đức Vinh

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến
2010-2012
tiếp cận tín dụng tiêu dùng ở Ngân
hàng thương mại của hộ gia đình trên
địa bàn Thành phố Cần Thơ
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến
2010-2012
tín dụng thương mại của trang trại nuôi
trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên
Giang
Các nhân tố ảnh hưởng tới tiếp cận tín 2010-2012
dụng ngân hàng của nông hộ ở tỉnh
Vĩnh Long

7

Trần Văn Những

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến
sự tiếp cận tín dụng chính thức của
hộ nuôi tôm ở tỉnh Cà Mau

2010-2012

2012

8

Võ Văn Tuẩn

Nghiên cứu ảnh hưởng của đòn bẩy tài
chính tới rủi ro phá sản của các công
ty niêm yết trên Sở giao dịch TP. Hồ
Chí Minh

2011-2012

2012

tiếp cận tín dụng chính thức của hộ
buôn bán tại các chợ ở tỉnh Đồng Tháp

2012

2012

2

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

1

Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng
Chủ nhiệm đề
2007
Tỉnh
cường vốn tín dụng phát triển nuôi
tài
trồng thuỷ sản ở tỉnh Bạc Liêu.
Một số giải pháp chủ yếu nhằm mở
rộng vốn tín dụng phát triển nuôi
Chủ nhiệm đề
2007
Bộ
trồng thuỷ sản ở đồng bằng Sông
tài
Cửu Long.
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”)

2

2.

TT

1
2

Năm hoàn
thành

Căn bản về Quản Trị Tài Chính

Trách nhiệm
tham gia trong
đề tài

Nhà xuất bản

Năm
xuất bản

NXB Giáo dục

2007

(+)

2012

(+)

Tên sách

Giáo trình Lý thuyết Tài chínhTiền tệ

Đề tài cấp
(Cơ sở, bộ
ngành, trường)

NXB Đại học Cần Thơ

Tác
giả

Đồng tác
giả

3.

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)
(1). Trần Ái Kết (2004), “Tín dụng Ngân hàng với phát triển kinh tế trang trại nuôi trồng
thuỷ sản ở Trà Vinh”, Thị trường Tài chính tiền tệ, Số 19 (169), 1-10-2004, Hiệp hội
Ngân hàng Việt Nam.
(2). Trần Ái Kết (2007), “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới tín dụng thương mại của các
trang trại nuôi trồng thuỷ sản ở tỉnh Trà Vinh”, Tạp chí Phát triển Kinh tế, tháng
Năm 2007, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
(3). Trần Ái Kết (2007), “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới cơ cấu vốn của trang trại nuôi
trồng thuỷ sản ở Trà Vinh”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp, Tập V Số
2/2007, Trường Đại học Nông nghiệp I.

Xác nhận
của trường Đại học Cần Thơ

ĐHCT, ngày 02 tháng 07 năm 2013
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)

TRẦN ÁI KẾT
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