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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOÀI DUNG

2. Năm sinh: 1965                                                       3. Nam/Nữ: Nữ

4. Học hàm: Phó giáo sư                                       Năm được phong học hàm: 2015

    Học vị:  Tiến sỹ                                                 Năm đạt học vị: 2011

5. Chức danh nghiên cứu:  

    Chức vụ: Phó trưởng Khoa Quản trị kinh doanh 

                   Trường Đại học Kinh tế quốc dân

6. Địa chỉ nhà riêng: 96 Thụy Khuê – Phường Thụy Khuê – Quận Tây Hồ
- Hà Nội

7. Điện thoại: CQ:   36280280,            ; Mobile: 0973348888 ; 0904213817

Fax:                                                         E-mail: oanhdungneu@gmail.com; 

                                                                             oanhdung2000@yahoo.com

8. Đơn vị công tác: 

    Đơn vị: Khoa QTKD – Trường ĐH Kinh tế quốc dân

    Địa chỉ Cơ quan: 207 Đường Giải Phòng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

9. Lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu (nêu tối đa 3 lĩnh vực) : 

1. 50202 (Kinh doanh và Quản lý)

mailto:oanhdungneu@gmail.com
mailto:oanhdung2000@yahoo.com


2. Quản trị thương hiệu
3. Tổ chức, quản lý và điều hành doanh nghiệp

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp

Đại học ĐH Tổng hợp Hà Nội Nga văn 1987

Đại học ĐH Kinh tế quốc dân Quản trị kinh doanh CN & XD 1996

Đại học ĐH Ngoại ngữ Hà Nội Anh văn 2013

Thạc sỹ ĐH Kinh tế quốc dân Quản trị kinh doanh 2004

Tiến sỹ ĐH Kinh tế quốc dân Kinh tế công nghiệp 2011

Thực tập sinh 
khoa học

ĐH Sư phạm Minxco – 
Liên xô cũ

Nga văn 1984

11. Trình độ ngoại ngữ

Tên Ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết

Nga văn Trình độ Đại học
Anh văn Trình độ Đại học

12. Quá trình công tác1

Thời gian Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên
môn

Tên tổ chức công tác, Địa chỉ tổ
chức

1990-2006 Trợ lý khoa, kiêm
giảng viên

QTKD Bộ môn QTDN, Khoa QTKD, ĐH
KTQD

2006 - 2008 Giảng viên, Phó Giám
đốc Trung tâm Tư vấn
phát triển DN V&N

QTKD Bộ môn QTDN, Khoa QTKD, ĐH
KTQD

2008 - 2010 Giảng viên, Giám đốc
Trung tâm Tư vấn DN

QTKD Bộ môn QTDN, Khoa QTKD, 

ĐH KTQD

2010 - 2013 Giảng viên, Giám đốc
Trung Tâm Tư vấn

DN, Phó ban Nữ công
– Công đoàn trường

QTKD Bộ môn QTDN, Khoa QTKD, 

ĐH KTQD

2013 - 2014 Giảng viên, Giám đốc
Trung tâm Tư vấn DN,

QTKD Bộ môn QTDN, Khoa QTKD, 

1 Nêu những tổ chức khoa học đã và đang công tác của cá nhân (kể cả kiêm nhiệm).



Phó chủ tịch CĐ trường ĐH KTQD

2012 - 2014 Giảng viên, Giám đốc
Trung tâm Tư vấn DN,

Phó chủ tịch Công
đoàn trường,Chi ủy

viên

QTKD Bộ môn QTDN, Khoa QTKD, 

ĐH KTQD

2014 - 2017 Giảng viên, Phó
trưởng Khoa, Phó chủ
tịch Công đoàn trường

QTKD Bộ môn QTDN, Khoa QTKD, 

ĐH KTQD

2017 – 4.2019 Giảng viên, Phó
trưởng Khoa

QTKD Bộ môn QTDN, Khoa QTKD, 

ĐH KTQD

4.2019 - nay Giảng viên QTKD Bộ môn QTDN, Khoa QTKD, 

ĐH KTQD

13. Các bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo đã công bố

T
T

Tên công trình
(bài báo, tham luận) 

Nơi công bố
(tên, số tạp chí, hội

thảo, trong nước, quốc
tế)

Năm công
bố

Tác giả hoặc  
đồng tác giả 

1. Bài báo thuộc hệ thống ISI/Scopus 

2.

2. Bài báo quốc tế khác

1 “Challenges  of global crisis to 
Vietnam’s garments firms”.

Hội thảo Khoa học
Quốc tế “Khủng hoảng
kinh tế toàn cầu: thực

trạng, bài học và đường
hướng phục hồi”. Tổ
chức tại ĐH KTQD

2009 Đồng tác giả

2 Ứng xử của doanh nghiệp xã hội 
với các đối tượng hữu quan

Hội thảo khoa học quốc
tế “Doanh nghiệp Xã

hội ở Việt Nam: Vai trò
của Trường Đại học và

các Tổ chức nghiên
cứu”. Tổ chức tại ĐH

KTQD

2015 Tác giả

3 Corporate social responsibility Hội thảo quốc tế về 2016 Đồng tác giả



from the point of organizational 
culture view – the case of Saigon 
beer, alcohol and beverage join-
stock corporation

DNXH. Tổ chức tại
ĐH KTQD

4 Nghiên cứu chuỗi giá trị ngành Ô 
tô Việt Nam

Hội thảo quốc tế “Sản
xuất và kinh doanh bền

vững”. Tổ chức tại
Trường Đại học Kinh

tế quốc dân

2017 Đồng tác giả

5 Tăng trưởng xanh và kinh nghiệm 
của Hàn Quốc

Hội thảo quốc tế “Kinh
doanh bền vững trong
bối cảnh cách mạng
công nghiệp 4.0” Tổ
chức tại Trường Đại
học Kinh tế quốc dân

2018 Tác giả

3. Các bài báo, bài tham luận hội thảo trong nước

1 "Phát triển công nghiệp nông thôn 
ở  Đồng bằng sông Cửu Long"

Kỷ yếu Khoa học Khoa
QTKDCN&XDCB,

1999

1999 Tác giả

2 "Thương hiệu mạnh - Tài sản vô 
giá của doanh nghiệp"

Tạp chí Công nghiệp,
2004

2004 Tác giả

3 "Xây dựng thương hiệu quốc gia 
Việt Nam trong điều kiện hội nhập 
kinh tế quốc tế"

Tạp chí Kinh tế & Phát
triển, 2006

2006 Tác giả

4 "Thương hiệu sản phẩm dưới góc 
nhìn văn hoá doanh nghiệp"

Tạp chí Kinh tế & Phát
triển, 2009

2009 Tác giả

5 "Tái định vị thương hiệu sản phẩm 
may Việt Nam trong điều kiện 
khủng hoảng kinh tế"

Tạp chí Kinh tế & Phát
triển, 2009

2009 Tác giả

6 "Cảm nhận thương hiệu và các yếu 
tố tạo cảm nhận thương hiệu"

Tạp chí Công nghiệp,
2009

2009 Tác giả

7 Mô hình thương hiệu với các 
doanh nghiệp may Việt Nam

TC KTPT/154(4)/2010 2010 Tác giả

8 Bồi dưỡng kiến thức quản trị kinh 
doanh định hướng vào khách hàng

TC KTPT/ 164
(2)/2011

2011 Tác giả



9 Giá trị thương hiệu và phương 
pháp xác định

Sách chuyên khảo
"Quản trị kinh doanh

đương đại", 2011

2011 Đồng tác giả

10 Quan niệm thương hiệu dưới góc 
nhìn quản tri

Tạp chí Đồ uống Việt
Nam, số 86 (7.2012)

2012 Tác giả

11 Xác định nhiệm vụ kinh doanh của 
doanh nghiệp

Tạp chí Đồ uống Việt
Nam, số 87 (8.2012)

2012 Tác giả

12 Mô hình Holdings trong tái cấu 
trúc doanh nghiệp tại Việt Nam

TC KTPT/ 193(2)
7/2013,

2013 Đồng tác giả

13 Chính sách marketing trong xu thế 
toàn cầu hóa

Tạp chí Đồ uống Việt
Nam, số 5 (2014)

2014 Tác giả

14 Cấu trúc văn hóa tổ chức theo cách
tiếp cận của EDGAR H.SCHEIN

Tạp chi Kinh tế và phát
triển. Số 205 (II)

2014 Tác giả

15 Tinh thần kinh doanh xã hội và 
hành động của các trường đại học  
Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Châu
Á – Thái Bình Dương

2015 Tác giả

16 Cầu nối giữa Nhà trường và Doanh
nghiệp trong đào tạo quản trị kinh 
doanh

Hội thảo khoa học cấp
quốc gia về đào tạo

QTKD. Tổ chức tại ĐH
KTQD

2011 Tác giả

17 Bàn về mục tiêu của doanh nghiệp 
xã hội ở Việt Nam

Hội thảo khoa học cấp
quốc gia "Phát triển
doanh nghiệp xã hội

qua các trường đại học
Việt Nam - Thách thức
và cơ hội". Tổ chức tại

ĐH KTQD

2012 Tác giả

18 Vai trò nữ cán bộ viên chức trong 
việc triển khai tự chủ trong trường 
Đại học

Hội thảo cụm công
đoàn 5 trường ĐH
"Công tác nữ công

trong giai đoạn mới".
Tổ chức tại Hòa Bình

2013 Tác giả

19 Vai trò của lãnh đạo trong xây 
dựng và phát triển văn hóa trường 
đại học

Hội thảo cụm CĐ 5
trường ĐH “Văn hóa
Trường Đại học trong

bối cảnh mới”. Tổ chức

2015 Tác giả



tại Đà Lạt

20 Lợi thế cạnh tranh trong điều kiện 
kinh doanh bền vững

Hội thảo khoa học cấp
quốc gia “ Phát triển
kinh doanh bền vững

trong bối cảnh hội
nhập”. Tổ chức tại ĐH

KTQD

2016 Tác giả

21 Thiết chế văn hóa trong nhà trường
góp phần nâng cao đời sống văn 
hóa cho Nhà giáo người lao động 
(NGNLĐ)

Hội thảo Công đoàn
ngành giáo dục Việt
Nam. Tổ chức tại 

Hà Nội

2016 Tác giả

14. Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

T
T

Tên công trình
(Sách, báo, tài liệu…) 

Nơi công
bố

(Nhà
xuất

bản, nơi
xuất
bản)

Năm công
bố

Chủ biên, đồng chủ biên, tham gia

1 Cổ phần hóa  và quản lý doanh 
nghiệp sau cổ phần hóa

NXB –
Chính trị
quốc gia

2004 Tham gia

2 Giáo trình cho chương trình Trợ 
giúp đào tạo nguồn nhân lực cho 
các DNVVN - Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư: "Thương hiệu và sở hữu 
công nghiệp, sở hữu trí tuệ"

NXB Phụ
Nữ

2013, 2006 Chủ biên

3 Sách "Quản trị kinh doanh những 
năm đầu thế kỷ 21"

NXB ĐH
Kinh tế

Quốc dân

2009 Tham gia

4 Sách” Quản trị kinh doanh đương 
đại’

NXB ĐH
Kinh tế

Quốc dân

2011 Tham gia

5 Sách “ Bài tập Quản trị chiến lược” NXB ĐH
Kinh tế

Quốc dân

2011, 2009 Tham gia

6 Sách “ Bài tập Quản trị doanh 
nghiệp”

NXB
Thông

tấn

2012, 2008 Tham gia

7 Giáo trình “Quản trị chiên lược” NXB ĐH
Kinh tế

2012,
2011, 2009

Tham gia



Quốc dân

8 “Quản trị chiến lược” - Giáo trình 
trọng điểm của trường ĐH KTQD

NXB ĐH
Kinh tế

Quốc dân

9/2012 Tham gia

9 Giáo trình ‘Kỹ năng quản trị” NXB ĐH
Kinh tế

Quốc dân

2013, 2012 Đồng chủ biên

10 Giáo trình ‘Quản trị doanh nghiệp’ NXB ĐH
Kinh tế

Quốc dân

2013,
2012, 2008

Tham gia

11 “Thương hiệu hàng may mặc Việt 
Nam”

NXB
Thông

Tấn

2015 Chủ biên

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì hoặc tham gia 
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ đã

chủ trì
Thời gian thực hiện
(ngày, tháng, năm
theo Hợp đồng ký
kết), thuộc chương

trình (nếu có)

Tình trạng đề tài
(thời điểm nghiệm

thu, kết quả đạt
được, xếp loại)

Cấp quản lý
(cấp nhà nước/ bộ/ cơ sở/

khác)

Nghiên cứu đánh giá năng lực 
các DNCN hỗ trợ ngành dệt may
và đề xuất mô hình liên kết trong
dài hạn.
Mã số: 38.09.RDBS/HĐ-KHCN
Đồng chủ nhiệm: TS Hồ Lê 
Nghĩa – TS. Nguyễn Thị Hoài 
Dung

2009-2010 Đã nghiệm thu
Đạt loại Xuất sắc

Bộ

Xây dựng thương hiệu sản phẩm 
cho các doanh nghiệp may mặc 
Việt Nam.
Mã số: CS 2010.01
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị 
Hoài Dung

2010-2011 Đã nghiệm thu
Đạt loại Xuất sắc

Cơ sở

Nghiên cứu đề xuất mô hình và 
chính sách phát triển công 
nghiệp xanh tại Việt Nam
Mã số: 80.11.RD/HĐ-KHCN
Đồng chủ nhiệm:  Th.s Bùi Thùy
Linh – TS. Nguyễn Thị Hoài 
Dung

2011 Đã nghiệm thu
Đạt loại Khá

Bộ

Nghiên cứu đề xuất các chính 
sách, giải pháp nâng cao lợi thế 
cạnh tranh của các sản phẩm 
công nghiệp Việt Nam nhằm 

2012 Đã nghiệm thu
Đạt loại Khá

Bộ



tham gia sâu vào chuỗi giá trị 
toàn cầu
Đồng chủ nhiệm:  Th.s Phạm 
Hồng Hiệp  – TS. Nguyễn Thị 
Hoài Dung
Nghiên cứu nâng cao vai trò của 
các hiệp hội ngành nghề trong 
phát triển công nghiệp Việt Nam 
đến năm 2020
Đồng chủ nhiệm:  Th.s Nguyễn 
Cảnh Dũng  – TS. Nguyễn Thị 
Hoài Dung

2012 Đã nghiệm thu
Đạt loại Khá

Bộ

Nghiên cứu đề xuất hệ thống tiêu
chí đánh giá thực thi chính sách 
trong ngành công nghiệp thực 
phẩm. Đồng chủ nhiệm: Th.s 
Nguyễn Cảnh Dũng  – TS. 
Nguyễn Thị Hoài Dung

2013 Đã nghiệm thu
Đạt loại Khá

Bộ

Nghiên cứu đề xuất các chính 
sách và giải pháp phát triển 
cluster (cụm ngành) cơ khí tại 
một số tỉnh thuộc vùng kinh tế 
trọng điểm Bắc bộ. Đồng chủ 
nhiệm: Th.s Nguyễn Cảnh Dũng 
– TS. Nguyễn Thị Hoài Dung

2013 - 2014 Đã nghiệm thu
Đạt loại Tốt

Bộ

Nghiên cứu mô hình quản lý 
công nghệ nhằm nâng cao chất 
lượng sản phẩm Bia Việt Nam. 
Đồng chủ nhiệm: Th.s Nguyễn 
Cảnh Dũng  – TS. Nguyễn Thị 
Hoài Dung

2014 Đã nghiệm thu
Đạt loại Tốt

Bộ

Nghiên cứu ứng dụng phương 
pháp đánh giá định lượng năng 
lực cạnh tranh và sự tham gia 
trong chuỗi giá trị toàn cầu của 
ngành/sản phẩm nhựa Việt Nam 
– Đồng Chủ nhiệm

2015 Đã nghiệm thu
Đạt loại Tốt

Bộ

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp
hỗ trợ công nghiệp ô tô Việt Nam
nâng cao giá trị trong nước và 
tham gia sâu vào chuỗi giá trị 
toàn cầu. – Đồng Chủ nhiệm

2016 Đã nghiệm thu
Đạt loại Tốt 

Bộ

Đánh giá tác động của một số 
Hiệp định thương mại tự do thế 
hệ mới đến ngành công nghiệp 
Dệt may Việt Nam và đề xuất 

2017-2018 Đã nghiệm thu
Đạt loại Tốt

Bộ



các giải pháp thúc đẩy phát triển 
ngành Dệt may trong bối cảnh 
hội nhập – Đồng Chủ nhiệm

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ đã
tham gia

Thời gian 
(ngày, tháng, năm
theo Hợp đồng ký

kết)
thuộc chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài
(thời điểm nghiệm

thu, kết quả đạt
được, xếp loại)

Cấp quản lý
(cấp nhà nước/ bộ/ cơ sở/

khác)

"Quy hoạch tổng thể phát triển
kinh tế xã hội quận Hai Bà

Trưng giai đoạn 2001 - 2010".

Chủ nhiệm đề tài: GS.TS.
Nguyễn Kế Tuấn

2002 Đã nghiệm thu

Đạt loại xuất sắc

Thành Phố

"Nghiên cứu đề xuất các giải
pháp nhằm nâng cao hiệu quả
xây dựng thương hiệu của sản
phẩm công nghiệp trong tiến

trình hội nhập kinh tế thế giới và
khu vực" 

Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Thị
Liên

2006 Đã nghiệm thu

Đạt loại xuất sắc

Bộ

 “Giải pháp thúc đẩy liên kết
phối hợp thu hút đầu tư công

nghiệp giữa Hà Nội và các địa
phương phụ cận”

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Vũ
Minh trai

2008 Đã nghiệm thu

Đạt loại Tốt

Bộ

16. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công

trình
Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian áp dụng

1 Xây dựng
chiến lược KD

Công ty TNG – Thái Nguyên

(Chủ nhiệm đề tài)

2010

2 Xây dựng
chiến lược KD

Công ty Đường Minh Hoàng

(Chủ nhiệm đề tài)

2010

3 Xây dựng Văn
hóa Đoàn tiếp

viên
VNairlines

Đoàn tiếp viên VNairlines

(Đồng Chủ nhiệm đề tài)

2010 - 2011



4 Xây dựng
Thiết chế Văn
hóa Bia Sài

Gòn

Tổng công ty Bia rượu nước giải khát 

Sài Gòn (SABECO)

(Phó Chủ nhiệm đề tài)

2013 - 2014

5 Đề án “Văn
hóa Trường

Đại học Kinh
tế quốc dân”

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

(Phó Chủ nhiệm đề tài)

2016-2017

17. Giải thưởng về khoa học (nếu có)
TT

Hình thức và nội dung giải thưởng
Năm tặng thưởng

1

18. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, 
đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước 
đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần

1

19. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có)

TT Họ và tên
Hướng dẫn hoặc
đồng hướng dẫn

Đơn vị công tác 
Năm bảo vệ
thành công

1

Tôi xin cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.

 Hà nội, ngày 03 tháng 5 năm2019

Xác nhận của 
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

                Người khai

                    PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Dung
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