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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 

 

 
 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

1. Thông tin cá nhân 

Họ và tên Lê Công Hoa 

Ngày tháng năm sinh 05 tháng 10 năm 1954 

Giới tính Nam 

Nơi sinh Quảng Bình 

Địa chỉ liên lạc Khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế quốc dân 

Điện thoại cơ quan  

Điện thoại nhà riêng  

Điện thoại di động 0913379988 & 0904685757 

Email nhihoa@yahoo.com & hoafbm@gmail.com  

Học vị Tiến sỹ 

Năm, nơi công nhận học vị 1993, Việt Nam 

Chức danh khoa học  Phó Giáo sư 

Năm phong chức danh khoa học  2003 

Chức vụ và đơn vị công tác  

(hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu) 
Nguyên Trưởng khoa Khoa Quản trị Kinh doanh  

 

2. Trình độ học vấn 

2.1. Quá trình đào tạo  

Năm tốt 

nghiệp 
Bậc đào tạo Chuyên ngành đào tạo Cơ sở đào tạo 

1979 Đại học Kinh tế Công nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân  

1993 Tiến sỹ Kinh tế Công nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân  

2.2. Các khóa đào tạo ngắn hạn (một số khóa học điển hình)  

Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo 

Từ 10-1979 đến 

01-1980 

Học khoá Chỉ huy hậu cần Học viện Hậu cần 

 

Từ 1981-1983 Học khóa bồi dưỡng giảng viên trẻ và 

kiến thức sư phạm, Khóa 3  

Đại học sư phạm Hà Nội và 

Đại học Kinh tế quốc dân  
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Từ 1994-1995 Học khoá Kinh tế thị trường và tiếng 

Anh kinh tế theo chương trình Quỹ 

Ford (USA), Khoá 3 

Quỹ Ford (USA) và Đại học 

Kinh tế quốc dân (Vietnam) 

Tháng 7-1996 Học khoá Quản trị sản xuất và Quản 

trị chất lượng  

Dự án Saint Mary’s 

University (SMU, Canada) và 

ĐH. KTQD (Vietnam) 

Từ 5-1997 đến 

7-1997 

Học khoá Quản lý hành chính trung, 

cao cấp 

Học viện Hành chính quốc gia 

Tháng 9-1997 Học khoá Mô hình mô phỏng kinh 

doanh (BSM)  

AIT/CV 

Từ 01-2000 đến 

4-2000 

Học khoá bồi dưỡng về QTKD (theo 

chương trình MBA) và tiếng Anh kinh 

doanh 

Southern Cross University 

(SCU), Lismore, Australia 

Từ 4-2001 đến 

02-2003 

Học khoá Lý luận chính trị cao cấp Học viện Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh 

Từ 02-2003 đến 

3-2003 

Học khoá tiếng Anh kinh doanh và 

các môn học bổ trợ kinh doanh 

Mahidol University, Bangkok, 

Thailand 

Từ 7-2005 đến 

8-2005 

Học khoá Sở hữu trí tuệ và Sở hữu 

công nghiệp  

AOTS & JIII, Tokyo, Japan 

 

Tháng 12-2008 Học khoá Giám sát và Đánh giá dự án 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo    

Tháng 4 đến 

tháng 5-2009 

Học khoá Bồi dưỡng giảng dạy các 

môn học: Chiến lược kinh doanh, 

Khởi sự kinh doanh và Doanh nghiệp 

nhỏ 

University of North Carolina 

at Charlotte (UNCC) & 

University of Taxas - Pan 

American (UTPA), USA 

Tháng 8-2010 Học khóa Kiến thức quốc phòng, an 

ninh 

Đại học Kinh tế quốc dân và 

Quân khu Thủ đô 

Tháng 4 năm 

2012 

Học khoá Bồi dưỡng Kỹ năng lãnh 

đạo  

Saint Mary’s University 

(SMU) – Canada 

Tháng 4 năm 

2015 

Học khóa Giảng dạy và Nghiên cứu 

về doanh nghiệp xã hội  

University of Southampton & 

Oxford Brookers University, 

The United Kingdom 

   

2.3. Trình độ ngoại ngữ  

Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng 

Tiếng Anh C. Mức độ sử dụng: Nghe, nói, đọc, viết cơ bản 

Tiếng Nga C. Mức độ sử dụng: Nghe, nói, đọc, viết cơ bản 

 

3. Quá trình công tác 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

1979-1996 Đại học Kinh tế quốc dân Giảng viên Bộ môn Kinh tế công 
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nghiệp 

1996-1998 Đại học Kinh tế quốc dân Phó trưởng Bộ môn Kinh tế công 

nghiệp 

1998-2003 Đại học Kinh tế quốc dân Trưởng Bộ môn Kinh tế và Quản lý 

công nghiệp 

2003-2008 Đại học Kinh tế quốc dân Phó trưởng Khoa Quản trị kinh doanh 

 

2008 đến 

tháng 2-

2014 

Đại học Kinh tế quốc dân Trưởng khoa Khoa Quản trị kinh 

doanh 

Từ tháng 2-

2014 đến 

nay  

Khoa Quản trị kinh doanh, Đại 

học Kinh tế quốc dân 

Giảng viên cơ hữu; thành viên Hội 

đồng Khoa nhiệm kỳ 2013-2018; 

Giảng viên cao cấp (từ 01/2017) 
 

4. Nghiên cứu khoa học  

4.1. Lĩnh vực 

nghiên cứu  

- Quản trị hậu cần, chuỗi cung ứng và thương mại doanh nghiệp; 

- Quản trị công ty, quản trị doanh nghiệp và phương án kinh doanh;  

- Đầu tư doanh nghiệp, quản trị dự án và quản trị kinh doanh xây dựng;  

- Tổ chức công nghiệp và quy hoạch phát triển công nghiệp;    

4.2. Các công trình khoa học đã công bố  

4.2.1. Sách giáo trình, sách chuyên khảo (chỉ tính từ năm 2000 đến nay) 

Năm 

xuất bản  
Tên sách 

Mức độ tham gia 

(là chủ biên, là đồng tác giả, 

tham gia viết một phần) 

Nơi xuất bản 

2005 

2007 

Sách chuyên khảo “Ngành 

Quản trị kinh doanh” 

Tác giả NXB Kim Đồng 

2007 

2008 

Sách chuyên khảo “Ngành 

Kinh tế và Quản lý” 

Tác giả NXB Kim Đồng 

2006 Giáo trình “Quản trị hậu cần 

kinh doanh” 

Tác giả NXB Phụ nữ  

2009 Giáo trình “Giới và Kinh 

doanh” 

Tác giả NXB Phụ nữ  

2004 Giáo trình “Quản trị thương 

mại Doanh nghiệp công 

nghiệp” 

Tham gia viết 2 chương NXB Thống kê  

2005 Sách chuyên khảo “Quản lý 

nhà nước về công nghiệp”  

Tham gia viết 4 chương Bộ Công Thương 

2007 Giáo trình “Kinh tế và Quản 

lý công nghiệp” 

Tham gia viết 2 chương NXB Đại học Kinh 

tế quốc dân 

2009 Sách chuyên khảo “Quản trị 

kinh doanh – Những năm 

đầu thế kỷ XXI” 

Chủ biên NXB Đại học Kinh 

tế quốc dân 
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2010 Giáo trình “Quản trị xây 

dựng” 

Chủ biên NXB Đại học Kinh 

tế quốc dân 

2011 Sách chuyên khảo “Quản trị 

kinh doanh đương đại” 

Đồng Chủ biên NXB Đại học Kinh 

tế quốc dân 

2011 

2012 

Giáo trình “Nghiên cứu kinh 

doanh” 

Đồng Chủ biên NXB Đại học Kinh 

tế quốc dân 

2012 Giáo trình “Quản trị hậu 

cần” 

Chủ biên NXB Đại học Kinh 

tế quốc dân 

2013, 

2014 

Giáo trình “Quản trị kinh 

doanh” 

Tham gia 

 

NXB Đại học Kinh 

tế quốc dân 

2014 Giáo trình “Nghiên cứu kinh 

doanh” (tái bản lần thứ 3, có 

chỉnh lý bổ sung) 

Đồng chủ biên NXB Đại học Kinh 

tế quốc dân 

2015 Sách chuyên khảo “Quản trị 

chuỗi cung ứng” 

Tham gia viết 02 chương NXB Đại học Kinh 

tế quốc dân 

2018 Sách “Quản trị tác nghiệp 

trong DN sản xuất” 

Viết chuyên đề “Hậu cần 

cho DN sản xuất” 

Bộ Công Thương 

2017-

2019 

Giáo trình “Quản trị chuỗi 

cung ứng” 

Tham gia viết 01 chương  

2019 Giáo trình “Quản trị công 

ty” 

Đồng Chủ biên, tham 

gia viết 02 chương 

 

    

4.2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước (chỉ tính từ năm 2000 đến nay) 

Năm 

công bố  
Tên bài báo 

Tên, số tạp chí công bố, 

trang tạp chí 

Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 

2001 Nâng cao năng lực tư vấn 

xây dựng 

Tạp chí Kinh tế & Phát 

triển 

Tác giả  

2002 Đào tạo DBA ở Việt Nam Tạp chí Kinh tế & Phát 

triển 

Đồng tác giả  

2003 Công nghiệp chế tạo cộng 

cộng (+,+) của Malaysia 

Tạp chí Công nghiệp Tác giả 

2004 Năng lực cạnh tranh sản 

phẩm sứ dân dụng Việt Nam 

Tạp chí Công nghiệp Tác giả 

2006 Sở hữu công nghiệp với 

cạnh tranh và hội nhập của 

doanh nghiệp 

Tạp chí Kinh tế & Phát 

triển 

Tác giả  

2008 Năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trong quá trinh hội nhập 

Tạp chí Công nghiệp Đồng tác giả 

2009 Sự chuyển hướng kinh 

doanh của Công ty Đông Đô  

Tạp chí Kinh tế & Phát 

triển 

Tác giả  
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2010 Chương trình đào tạo BBA ở 

Đại học Texas – Pan 

American (USA) và ở Việt 

Nam 

Tạp chí Kinh tế & Phát 

triển 

Tác giả  

2011 Về đổi mới đào tạo BBA ở 

Việt Nam 

Tạp chí Kinh tế & Phát 

triển 

Tác giả  

2012 Chuyển đổi mô hình quản trị 

khi tiến hành tái cơ cấu 

doanh nghiệp  

Tạp chí Văn phòng cấp 

ủy 

Đồng tác giả 

2012 Vai trò của công ty cổ phần 

trong nền kinh tế thị trường 

hiện đại 

Tạp chí Kinh tế & Phát 

triển 

Đồng tác giả 

2012 Phương pháp IPA trong 

đánh giá chất lượng mạng 

điện thoại di động 

Tạp chí Phát triển Kinh 

tế 

Đồng tác giả 

9/2013 Trách nhiệm xã hội chiến 

lược của doanh nghiệp 

ngành may  

Tạp chí Kinh tế & Phát 

triển 

Đồng tác giả 

3/2014 Quản trị công ty với hiệu 

quả kinh doanh của doanh 

nghiệp 

Tạp chí Kinh tế & Phát 

triển 

Đồng tác giả 

7/2014 Tăng cường quản trị quan hệ 

với nhà cung ứng (SRM) của 

doanh nghiệp 

Tạp chí Kinh tế & Phát 

triển 

Đồng tác giả 

7/2015, 

Số 217 

(II) 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến ý định nộp hồ sơ 

xin việc tại các khách sạn 

cao cấp của sinh viên du lịch 

Tạp chí Kinh tế & Phát 

triển 

Đồng tác giả 

Số 

21/2015 

Hành vi mua sắm và thải bỏ 

sản phẩm công nghiệp xanh 

ở Việt Nam 

Tạp chí Công Thương Đồng tác giả 

Số 

30/2017 

Kiểm định thang đo và mô 

hình hành vi mua sắm sản 

phẩm công nghiệp xanh… 

Tạp chí Công Thương Đồng tác giả 

Số 

30/2017 

Đánh giá thang đo mô hình 

mua sắm và thải bỏ sản 

phẩm công nghiệp xanh… 

Tạp chí Công Thương Đồng tác giả 

Số 87 

(04/ 

2018) 

Hiệu quả ứng dụng 

marketing online của các 

DN du lịch Khánh Hòa 

Tạp chí Quản lý kinh tế Đồng tác giả 
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4.2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài 

Năm 

công bố  
Tên bài báo 

Tên, số tạp chí công bố, 

trang tạp chí 

Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 

    

4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước (chỉ tính từ năm 2000 đến nay) 

Thời gian 

hội thảo 
Tên báo cáo khoa học 

Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 

Địa điểm tổ chức 

hội thảo 

2004 Khai thác các lực lượng trong 

nghiên cứu khoa học 

Tác giả Hội thảo Đại học 

Kinh tế quốc dân 

2005 Đóng góp của Khoa QTKD đối với 

sự phát triển kinh tế - xã hội 

Tác giả Hội thảo Đại học 

Kinh tế quốc dân 

2007 Phân tích so sánh học liệu của SCU 

(Australia) và NEU (Vietnam) 

Tác giả Hội thảo Đại học 

Kinh tế quốc dân 

2008 Năng lực nghiên cứu khoa học của 

sinh viên và giáo viên trẻ 

Tác giả Hội thảo Đại học 

Kinh tế quốc dân 

2009 Thực tập tốt nghiêp – Phân tích, 

nhận định và kiến nghị đổi mới 

Tác giả Hội thảo Đại học 

Kinh tế quốc dân 

2009 Đào tạo đại học vừa làm, vừa học – 

Vấn đề và kiến nghị 

Tác giả Hội thảo Đại học 

Kinh tế quốc dân 

2010 Về đổi mới chương trình đào tạo 

BBA 

Tác giả Hội thảo dự án 

TRIG 

2010 Sự phối hợp giữa các bộ phận trong 

quản lý đào tạo 

Tác giả Hội thảo Đại học 

Kinh tế quốc dân 

2011 Amway với việc phát triển mạng 

lưới phân phối 

Đồng tác giả Hội thảo quốc gia 

vể marketing 

2011 Về mô hình tập đoàn kinh tế nhà 

nước ở Việt Nam 

Tác giả Hội thảo Đề tài 

cấp nhà nước về 

Tập đoàn kinh 

tế_NEU  

2011 Quan hệ giữa Chính phủ với Tập 

đoàn kinh tế  

Tác giả Hội thảo Đề tài 

cấp nhà nước về 

TĐKT_Đảng ủy 

khối cơ quan TW  

2011 Về đổi mới chương trình đào tạo 

BBA theo hệ thống tín chỉ 

Tác giả Hội thảo Đại học 

Kinh tế quốc dân 

2011 Tìm hiểu chương trình đào tạo 

BBA ở Đại học UTPA (USA)  

Tác giả Hội thảo quốc gia 

về chương trình 

đào tạo BBA 

2011 Xây dựng và hoàn thiện chương 

trình đào tạo BBA ở Việt Nam – 

Nhìn nhận tổng quan 

Tác giả Hội thảo quốc gia 

về chương trình 

đào tạo BBA 

2012 Thực trạng và đổi mới chương trình 

đào tạo ngành QTKD ở Đại học 

Kinh tế quốc dân 

Tác giả Hội thảo Đại học 

Kinh tế quốc dân 
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2012 Về đào tạo MBA ở Trường Đại học 

Kinh tế quốc dân 

Tác giả Hội thảo Đại học 

Kinh doanh và 

Công nghệ Hà 

Nội 

2012 Về tự chủ của cấp Khoa đào tạo 

trong trường đại học 

Tác giả Hội thảo Đại học 

Kinh tế quốc dân 

2012 Tiêu chuẩn đánh giá luận văn thạc 

sỹ khối kinh tế, QTKD 

Tác giả Hội thảo Đại học 

Kinh tế quốc dân 

về đào tạo sau đại 

học 

4/2013 Tổ chức liên kết đào tạo nguồn 

nhân lực du lịch miền Trung 

Đồng tác giả Hội thảo quốc 

gia_Đại học Đà 

Nẵng 4/2013 

8/2015 Tổ chức bộ môn trong điều kiện 

trường tự chủ 

Tác giả Hội thảo Đại học 

Kinh tế quốc dân 

về tự chủ 

8/2016 Vai trò của quản trị công ty trong 

phát triển kinh doanh bền vững 

Tác giả HT quốc gia về 

Phát triển KD bền 

vững trong bối 

cảnh hội nhập 

11/2017 Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức 

đến chia sẻ tri thức trong ngành 

ngân hàng Việt Nam  

Đồng tác giả  Hội thảo quốc gia 

Nâng cao năng 

lực QLKT và 

QTKD trong bối 

cảnh CMCN 4.0  

11/2017 Tính đa dạng của Hội đồng quản trị 

trong các công ty niêm yết sở hữu 

gia đình ở Việt Nam 

Đồng tác giả Hội thảo quốc gia 

Nâng cao năng 

lực QLKT và 

QTKD trong bối 

cảnh CMCN 4.0 

    

4.2.5. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế (chỉ tính từ năm 2000 đến nay) 

Thời gian 

hội thảo 
Tên báo cáo khoa học 

Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 

Địa điểm tổ chức 

hội thảo 

2002 Phát triển công nghiệp xe máy Việt 

Nam 

Đồng chủ trì hội 

thảo, tác giả 

NEU-JICA 

2010 Hiệu lực quản trị công ty ở Việt 

Nam 

Đồng tác giả Hội thảo quốc tế 

2012 Hướng tới quản trị doanh nghiệp 

toàn diện 

Đồng tác giả Hội thảo quốc tế 

về QTKD trong 

bối cảnh toàn cầu 

hóa 8/2012 

2012 Liên kết phát triển du lịch giữa các 

tỉnh duyên hải miền Trung Việt 

Nam với CHDCND Lào 

Đồng tác giả Hội thảo quốc tế 

Việt – Lào 8/2012 

9/2013 Ảnh hưởng của doanh nhân đến 

năng lực cạnh tranh doanh nghiệp 

Đồng tác giả Hội thảo quốc tế 

Việt – Đức 
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nhỏ và vừa Việt Nam 9/2013 

9/2014 Vai trò của chất lượng dịch vụ cảm 

nhận, chi phí chuyển đổi và sự hài 

lòng của khách hàng: Tình huống 

nghiên cứu lòng trung thành của 

khách hàng Việt Nam với dịch vụ 

viễn thông    

Đồng tác giả Hội thảo quốc tế 

về đổi mới, cạnh 

tranh và hợp tác 

kinh tế quốc tế 

9/2014 

3/2015 Doanh nghiệp xã hội trong phát 

triển nguồn nhân lực cho phát triển 

bền vững du lịch các tỉnh Duyên 

hải miền Trung 

Đồng tác giả Hội thảo quốc tế 

NEU_BC về 

doanh nghiệp xã 

hội 

10/2017 Tạo lập và kiểm soát chuỗi cung 

ứng bền vững 

Tác giả Hội thảo quốc tế 

SX và TD bền 

vững NEU_Bộ 

Công Thương  

    

4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (chỉ tính từ năm 2000 đến nay, 

chủ yếu là chủ nhiệm đề tài)  

Thời gian 

thực hiện 
Tên chương trình, đề tài 

Cấp quản lý 

đề tài 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

Tình trạng đề tài  

(đã nghiệm thu/chưa 

nghiệm thu) 

2002 
Năng lực cạnh tranh sản 

phẩm sứ dân dụng Hà Nội  
Cơ sở  Chủ nhiệm  Đã nghiệm thu  

2003 
Phát triển công nghiệp xe 

máy Việt Nam 
NEU_JICA Chủ nhiệm  Đã nghiệm thu  

2002-2004 
Năng lực cạnh tranh đấu 

thầu xây dựng 
Bộ  Chủ nhiệm  Đã nghiệm thu  

2004-2005 

Quy hoạch phát triển kinh 

tế xã hội huyện Vĩnh Bão, 

TP. Hải Phòng 

Thành phố Chủ nhiệm  Đã nghiệm thu  

2005-2006 

Quy hoạch phát triển kinh 

tế xã hội quận Lê Chân, 

TP. Hải Phòng 

Thành phố Chủ nhiệm  Đã nghiệm thu  

2006-2007 

Quy hoạch phát triển kinh 

tế xã hội quận Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

Thành phố 
Phó Chủ 

nhiệm  
Đã nghiệm thu  

2007-2008 

Quy hoạch phát triển kinh 

tế xã hội quận Bình Thuỷ, 

TP. Cần Thơ 

Thành phố Chủ nhiệm  Đã nghiệm thu  

2010-2012 
Tái cấu trúc kinh doanh 

 
Bộ Tham gia  Đã nghiệm thu 

2011-2012 
Tập đoàn kinh tế nhà 

nước_NEU 
Nhà nước 

Chủ nhiệm 

đề tài nhánh  
Đã nghiệm thu 

2011-2012 Tập đoàn kinh tế nhà Nhà nước Tham gia  Đã nghiệm thu 
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nước_Đảng ủy khối cơ 

quan TW 

2013-2014 
Tính quốc tế của chủ doanh 

nghiệp Việt Nam 

Saint 

Mary’s 

University_

Neu 

Chủ nhiệm Đã nghiệm thu 

2015-2016 

Mô hình đào tạo đại học 

(hệ chính quy) tại ĐH. 

KTQD khi thực hiện tự chủ  

Cấp Trường Tham gia Đã nghiệm thu  

2013-2017 

Phát triển SCM một số 

ngành hàng XK trọng điểm 

khi tham gia TPP 

Nafosted Tham gia  Đã nghiệm thu 

2015-2017 

Rà soát, bổ sung Quy 

hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội quận Lê Chân, TP. 

Hải Phòng 2016-2025 

Cấp Thành 

phố 
Tham gia Đã nghiệm thu 

2019 

NC vai trò của niềm tin đối 

với SP xanh và sự quan 

tâm môi trường trong giải 

thích ý định HVTD xanh 

của giới trẻ Hà Nội 

Đề tài cấp 

Trường 
Tham gia  

     

4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước 

Năm  Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức trao tặng 

2007 
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về Hoạt động NCKH giai đoạn 2001-2005 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 

2013 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về hoạt động nghiên cứu, giảng dạy giai 

đoạn 2010-2012 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

2014 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Bộ về 

thành tích trong công tác từ năm học 2008-

2009 đến năm học 2012-2013 

Thủ tướng Chính phủ 

   

4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn NCS  

Họ tên NCS Đề tài luận án 
Cơ sở đào 

tạo 

Thời gian 

đào tạo 

Vai trò 

hướng 

dẫn 

Trần Văn 

Khôi 

Đầu tư mua sắm thiết bị của doanh 

nghiệp xây lắp 

ĐH. Kinh 

tế quốc dân 

1996-2000 HD 2 

Trịnh Quân 

Được 

Hiệu quả đầu tư từ ngân sách cho 

phát triển công nghiệp  

ĐH. Kinh 

tế quốc dân 

1996-2001 HD 2 

Nguyễn Thị 

Kim Anh 

Phát triển công nghiệp chế biến 

thuỷ sản tỉnh Khánh Hoà 

ĐH. Kinh 

tế quốc dân 

1998-2002 HD 2 
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Nguyễn Thị 

Minh An  

Hiệu quả kinh doanh bưu chính 

viễn  thông  

ĐH. Kinh 

tế quốc dân 

1998-2004 HD 2 

Phạm Hùng Phát triển điện nông thôn các tỉnh 

biên giới phía Bắc  

ĐH. Kinh 

tế quốc dân 

1999-2005 HD 2 

Nguyễn Sỹ CNH, HĐH nông nghiệp, nông 

thôn ở Bắc Ninh 

ĐH. Kinh 

tế quốc dân 

2002-2006 HD 2 

Trần văn 

Hùng 

Cạnh tranh trong đấu thầu xây 

dựng  

ĐH. Kinh 

tế quốc dân 

2003-2007 HD 2 

Vũ Hùng 

Phương 

Năng lực cạnh tranh ngành giấy 

Việt Nam 

ĐH. Kinh 

tế quốc dân 

2004-2009 HD 1 

Nguyễn Đình 

Trung 

Đầu tư cơ sở vật chất phát triển khu 

công nghiệp làng nghề  

ĐH. Kinh 

tế quốc dân 

2006-2011 HD 1 

Nguyễn Thị 

Hồng Cẩm 

Chất lượng nguồn nhân lực công 

nghiệp gỗ Việt Nam 

ĐH. Kinh 

tế quốc dân 

2008-2012 HD 1 

Hoàng Thị 

Thanh Hương 

Trách nhiệm xã hội chiến lược của 

doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 

ĐH. Kinh 

tế quốc dân 

2010-2015 HD 1 

Chu Văn 

Giáp 

Hành vi tiêu dùng sản phẩm công 

nghiệp xanh ở Việt Nam 

ĐH. Kinh 

tế quốc dân 

2013-2018 HD 1 

Cao Thị Vân 

Anh 

Đặc điểm của HĐQT đến hiệu quả 

tài chính của công ty niêm yết sở 

hữu gia đình ở Việt Nam 

ĐH. Kinh 

tế quốc dân 

2014-2018 HD 1 

Nghiêm 

Thanh Huy  

Giải pháp nâng cao năng lực quản 

lý chuỗi cung ứng trong công tác 

khám, chữa bệnh tại các Bệnh viện 

Quân Y trên địa bàn Hà Nội (103, 

108, 354) 

ĐH. Kinh 

doanh và 

Công nghệ 

Hà Nội 

2015-2019 HD 1 

Tạ Thu 

Phương 

Ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát 

quản lý tới hiệu quả hoạt động của 

các doanh nghiệp Việt Nam 

ĐH. Kinh 

tế quốc dân 

2014-2019 HD 1 

Phạm Anh 

Tuấn 

Nghiên cứu các nhân tố tác động 

đến sự thành công của dự án PPP 

trong phát triển cơ sở hạ tầng giao 

thông đường bộ Việt Nam 

ĐH. Kinh 

tế quốc dân 

2015-2019 HD 2 

Nguyễn 

Trọng Tấn 

Tác động của văn hóa chất lượng 

đến kết quả chất lượng trong các 

doanh nghiệp Việt Nam 

ĐH. Kinh 

tế quốc dân 

2016-2020 HD 1 

     

4.6. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học  

Tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề; thành viên ban biên tập các tạp chí khoa học trong và 

ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế… 

Tên tổ chức Vai trò tham gia 

- NXB Kim Đồng – Sách “Tôi chọn nghề” 2007 Hội đồng biên tập 
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- Hội đồng thẩm định giáo trình giảng dạy cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2011-2012  

Chủ tịch hội đồng 

- Tư vấn kinh doanh của Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam 

2008-2012 

Chuyên gia tư vấn 

- Tiểu dự án TRIG – Khoa Quản trị kinh doanh, Đại học kinh 

tế quốc dân 2008-2012 

Trưởng tiểu dự án 

- Tiểu dự án Saint Mary’s University (SMU) – Khoa Quản trị 

kinh doanh, Đại học kinh tế quốc dân 2009-2014 

Trưởng tiểu dự án 

- Hội thảo quốc gia về chương trình đào tạo BBA, 2011 Đồng Trưởng ban TC 

- Chủ tịch (hoặc thành viên) Hội đồng tư vấn, thẩm định và 

nghiệm thu các đề tài khoa học về kinh tế và quản lý – Bộ 

Công Thương 2010-2016  

Chủ tịch (hoặc thành 

viên) hội đồng 

- Chủ tịch Hội đồng tư vấn và thẩm định học phần “Khởi tạo 

doanh nghiệp” giảng dạy cho khối các trường trung cấp 

chuyên nghiệp – Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012-2014  

Chủ tịch hội đồng 

- Tư vấn và cộng tác về đào tạo quản trị kinh doanh ở Đại học 

Nha Trang, Đại học Đà Nẵng, Học viện Công nghệ Bưu chính 

Viễn thông, Đại học Lao động Xã hội, Đại học Phương Đông, 

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội…từ 1996-nay 

Chuyên gia tư vấn hoặc 

cộng tác viên 

- Thành viên các Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo cử 

nhân, cao học và tiến sỹ về quản trị kinh doanh từ 2010 đến 

nay  

Ủy viên phản biện hoặc 

Thành viên Hội đồng 

- Trưởng tiểu ban chuyển đổi Chương trình đào tạo QTKD 

công nghiệp và xây dựng thành Quản trị Doanh nghiệp, năm 

2008 

Trưởng tiểu ban 

- Trưởng tiểu ban xây dựng Chương trình đào tạo Quản trị 

Doanh nghiệp chất lượng cao, năm 2010 

Trưởng tiểu ban 

- Thành viên ban xây dựng Chương trình đào tạo Quản trị 

Điều hành bằng tiếng Anh (E-OM), năm 2018 

Thành viên 
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