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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

       

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM
Năm sinh: 1979                                                                    

Nơi sinh: Việt Trì, Phú Thọ

Địa chỉ liên lạc: Phòng 1004, nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 

207 đường Giải Phòng, Hà Nội.

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh khoa học: Giảng viên

Đơn vị công tác:

     Khoa Quản trị kinh doanh 

     Trường Đại học Kinh tế quốc dân                         

Điện thoại: 0916.126.019                 

Email: thamktqd@gmail.com hoặc thamnth@neu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đào tạo dài hạn

Bậc đào tạo Nơi đào tạo

Đại học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Thạc sỹ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Tiến sĩ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Trình độ ngoại ngữ

Tên Ngoại ngữ Mức độ sử dụng

Tiếng Anh TOEIC 875/ 990 (năm 2015)

mailto:thamktqd@gmail.com


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian
(Từ năm ... đến

năm...)

Đơn vị công tác Công việc đảm nhận

Từ năm 2002

đến 2005

Công ty Thương mại và  Sản xuất 

Ngọc Diệp – 118 Nguyễn Du, Hà 

Nội

Trưởng phòng vật tư

Từ năm 2006

đến nay

Trường Đại học Kinh tế quốc dân,

207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội

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

1

2

3

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

1

2



3

4

5

6

7

8

9

10

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 Tiêu dùng bền vững thông qua giảm sử 

dụng túi nilon: Kinh nghiệm quốc tế và bài

học cho Việt Nam

2017 Kỷ yếu hội thảo quốc tế Sản

xuất và kinh doanh bền vững tháng 10

2 Ảnh hưởng của thủ tục hành chính đến
hoạt động khởi nghiệp: Bằng chứng từ

thực tiễn

2017 Kỷ yếu hội thảo quốc tế ASIP Hà Nội,

tháng 9

3 Mối quan hệ giữa sự trung thành của khách
hàng và đảm bảo doanh thu, lợi nhuận bền

vững cho doanh nghiệp

2016 Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Phát triển

kinh doanh bền vững  T9/2016

5 Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc mua
thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng

2015 Hội thảo về kinh doanh thực phẩm hữu cơ,

tháng 11/ 2015

6 Văn hóa doanh nghiệp và các tiêu chí đánh
giá văn hóa doanh nghiệp 2015 Kỷ yếu hội thảo khoa học: Xây dựng

văn hóa doanh nghiệp theo tinh thần

hội nghị trung ương Đảng lần thứ 9

khóa XI

7 Nghỉ việc tự nguyện – Thách thức đối với
các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Nghiên cứu

tình huống tại công ty Ban Mai
2014 Kỷ yếu hội thảo khoa học: Quản trị

doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh

tế phục hồi

9 Đổi mới công nghệ nhờ hợp tác với các
công ty có vốn nước ngoài – Bằng chứng

từ thực tiễn
2014

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Khởi
tạo động lực tăng trưởng mới: Tăng cường

liên kết doanh nghiệp FDI – nội địa

11 The influence of organizational cultures on

incentive systems – Case of Vietnamese

enterprises
2013 International conference: Knowledge

management in the transition economy

of Viet Nam

13 Ảnh hưởng của công tác thưởng đến quản

trị quan hệ khách hàng trong doanh nghiệp

2012 Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Quản trị
quan hệ khách hàng: Lý thuyết và thực

tiễn ứng dụng ở Việt Nam

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



TT Tên sách, giáo trình Năm

công bố

Mức độ

tham gia

Nơi công bố

(Nhà xuất bản, nơi xuất bản)

1 Quản trị kinh doanh 2013 Thành viên NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội

2 Quản trị kinh doanh

đương đại

2011 Thành viên NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

3 Quản trị kinh doanh những
năm đầu thế kỷ 21

2009 Thành viên NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

Xác nhận của cơ quan Người khai ký tên

Nguyễn Thị Hồng Thắm
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