
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày … tháng … năm 2019 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN  

Họ và tên: Phan Thị Thanh Hoa   

Năm sinh: 22 - 04 - 1987  

Nơi sinh: Thành phố Vinh - Nghệ An  

Địa chỉ liên lạc: Phòng 2930, sảnh B, toà R2, khu đô thị Royal city  

Học vị: Thạc sĩ  

Chức danh khoa học (Học hàm)  

Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại/trước khi nghỉ hưu): Giảng viên  

Điện thoại: 096.396.6789  

Email: ptthlh@yahoo.com  

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

Đào tạo dài hạn 

Bậc Đào tạo Nơi đào tạo 

Cử nhân Đại học Kinh tế quốc dân 

Thạc sĩ Đại học Kinh tế quốc dân 

Nghiên cứu sinh Đại học Kinh tế quốc dân 

  

 

Đào tạo ngắn hạn 

 

Trình độ ngoại ngữ 

Ngoại ngữ Mức độ sử dụng  

Tiếng Anh Khá  

 



III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Đơn vị công tác Công việc đảm nhận 

Từ năm 2011 đến nay 
Khoa QTKD - Đại học 

KTQD 
Giảng viên 

   

   

   

   

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia (thuộc danh mục Hội 

đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định): 

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     

4     

5     

 

2. Các công trình khoa học đã công bố (thuộc danh mục Hội đồng Chức 

danh giáo sư nhà nước quy định): Tên công trình, năm công bố, nơi công 

bố 

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

1 
Xác định đặc tính thương hiệu - cơ sở 

để xây dựng thương hiệu cho các làng 

nghề truyền thống nước ta  
2013 

Tạp chí Kinh tế châu Á - 

Thái Bình Dương/ Số 414/ 

tháng 11/2013 

2 
Quản trị thương hiệu và hình ảnh 

doanh nghiệp trong thời kỳ kinh tế bất 

ổn 
2013 

 Tạp chí nghiên cứu kinh tế 

tháng 10/2013 

3 
Xây dựng thương hiệu cho làng nghề 

truyền thống Việt Nam 
2013 

Tạp chí kinh tế phát 

triển/Số đặc biệt 9/2013 

4 
Phát triển thương hiệu trường đại học 

Việt Nam thông qua việc gắn kết giữa 

đào tạo và nhu cầu doanh nghiệp 
2014 

Tạp chí Kinh tế phát triển, 

số 205 (II), tháng 7/2014 



5 
Xây dựng và phát triển thương hiệu 

trong các doanh nghiệp mới thành lập 
2016 

Tạp chí Kinh tế châu Á - 

Thái Bình Dương, số 465 - 

tháng 3 năm 2016 

6 
Quản trị văn hoá doanh nghiệp trong 

hội nhập 
2016 

Tạp chí Công thương - Số 

3 - tháng 3/2016 

7 
Giáo dục đại học - Xác định đặc tính 

để phát triển bền vững 
2017 

Tạp chí Kinh tế châu Á - 

Thái Bình Dương, số 465 - 

tháng 10 năm 2017 

8 
Giải pháp cho ngành sản xuất, kinh 

doanh chè tại Việt Nam 
2018 

Tạp chí Công thương - 

tháng 5/2016 

 

3. Các báo cáo khoa học tại các hội thảo trong nước và quốc tế: Tên công 

trình, năm công bố, nơi công bố 

TT Tên công trình 
Năm 

công bố 
Tên hội thảo, địa điểm tổ chức 

1 
Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong 

tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 
2014 

Hội thảo khoa học "Công tác 

đào tạo theo hướng chuẩn hoá 

cán bộ ngành bảo hiểm thương 

mại ở Việt Nam", Trường Đại 

học Kinh tế Quốc dân. 

2 

Hợp tác giữa các trường đại học và doanh 

nghiệp: Kinh nghiệm của Mỹ và gợi ý cho 

Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng đào 

tạo trình độ đại học 

2015 

Hội thảo khoa học Quốc gia 

"Hoạt động phối hợp đào tạo 

giữa trường Đại học với các tổ 

chức, doanh nghiệp trong lĩnh 

vực bảo hiểm", Trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân. 

 

4. Sách giáo trình, sách chuyên khảo đã công bố 

TT Tên sách, giáo trình 
Năm 

công bố 

Mức độ  

tham gia 
Nơi xuất bản 

1     

2     

3     

4     



5     

6     

7     

 

Xác nhận của cơ quan 

 

Hà Nội, ngày     6   tháng      5    năm 2019 

Người khai ký tên 

 

 

Phan Thị Thanh Hoa 

 

 

 

 

 

 


