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LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Nguyễn Thị Liên Hương

Năm sinh: 1983

Nơi sinh: Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh khoa học (Học hàm): Không

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

Điện thoại: 0917.394.393

Email: lienhuong@neu.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đào tạo dài hạn

Bậc Đào tạo Nơi đào tạo

Đại học Đại học Wollongong-Úc

Thạc sỹ Đại học Wollongong-Úc

Tiến sỹ (NCS) Đại học Kinh tế Quốc dân

Đào tạo ngắn hạn:

1. Phương pháp giảng dạy – ĐH New England – Úc 

2. Phiên dịch viên xuất sắc – ĐH New England - Úc

Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Mức độ sử dụng

Tiếng Anh Thuần thục

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Đơn vị công tác Công việc đảm nhận

mailto:lienhuong@neu.edu.vn


2007-2008
CT  TNHH  Archipel  Việt
Nam

Quản trị chi phí

2008 -2013
NH  TNHH  MTV  HSBC
Việt Nam

Giám  đốc  quan  hệ  khách
hàng khối FDI
Giám  đốc  phát  triển  kinh
doanh khối SME

2015 - nay ĐH Kinh tế quốc dân Giảng viên khoa QTKD

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):

T
T

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

“Xây dựng mô hình trung 
tâm ươm tạo doanh nghiệp 
trong các trường đại học ở 
Việt nam”

2006-2008
Đề tài cấp Bộ 
trong điểm, 
B2006.33.TĐ

Thành viên

2
Cơ chế tài chính đối với sử 
dụng đất đai trong doanh 
nghiệp

2013
Đề tài cấp Bộ, 
Mã số :
BTC/15-2013

Thành viên

3

Nhân tố ảnh hưởng đến ý 
định mua sắm trực tuyến 
của người tiêu dùng Việt 
nam

2016
Đề tài cấp cơ sở, 
Mã số : 
KTQD/V.2016.53

Thư ký

4

Những nhân tố tác động 
đến ý định khởi nghiệp của 
SV 1 số trường ĐH ở Hà 
nội

2017

Đề tài cấp cơ sở 
Tiếng Anh, Mã số
: 
KTQD/E.2017.14

Chủ nhiệm

5

Nghiên cứu các nhân tố tác 
động đến quá trình khởi 
nghiệp của lao động trẻ tỉnh
Hải Dương

2018-2019

Đề tài cấp tỉnh, 
Mãsố: 
XH.16.LHH.18-
19

Đồng chủ 
nhiệm

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 Vận tải biển Việt nam: cơ hội đang 2013 Tạp chí ; Quản lý kinh 



chờ phía trước tế-CIEM-Bộ KH&ĐT

2
Phát triển NNL đáp ứng nhu cầu 
hoạt động KD của Bưu điện Nghệ 
An đến năm 2020

2014
Tạp chí : Kinh tế và Phát
triển, 205(II), 7.2014

3

Phát triển vườn ươm doanh 
nghiêp :Kinh nghiệm của Mỹ, 
Trung quốc và một vài gợi ý cho 
Việt nam

2015
Tạp chí : Kinh tế và dự 
báo- Bộ kế hoạch và đầu
tư, số 1 tháng 4.2015

4
Hoạt động ươm tạo khoa học-công 
nghệ và khởi sự kinh doanh trong 
các trường đại học Việt nam

2015

Tạp chí : Kinh tế và dự

báo- Bộ kế hoạch và đầu

tư, số 2 tháng 4.2015

5
Nhìn lại một số lý thuyết về khởi 
nghiệp và một vài gợi ý hướng 
nghiên cứu tương lại.

2017
Tạp chí : Kinh tế và Dự 
báo, số: 36, tháng 
12.2017

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
Discussion on tax policy adjustment in 
Vietnam in the context of international 
economic integration

2006
Hội thảo khoa học PET.06 do 
Hiệp hội quản lý công quốc tế và
Trường ĐH.KTQD đồng tổ chức

2
Lịch sử ươm tạo DN tại 1 số quốc gia trên 
thế giới và bài học cho Việt nam 

2015

Kỷ yếu Hội thào KH Quốc gia, 
do Trường ĐH. Tài chính-
QTKD phối hợp với HH DN 
tỉnh Hưng Yên tổ chức

3
Factors influencing online shopping 
intention: an extension of the Technology 
Acceptance model

2015

Kỷ yếu HTKH Quốc tế do 
ĐH.KTQD tổ chức:“Emerging 
issues in economics and business
in the context of international 
integration”

4

Factors influencing Vietnamese 
consumers’ online shopping intention: An 
integration of TAM and TPB with risk and
trust

2016

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc 
tế  do Đại học Huế phối hợp với 
ĐH Thương mai và Trường đại 
học Đài loan: The economy of 
Vietnam in the integration 
period: opportunities and 
challenges, Huế, 737-749

5 Impact of payment method to online 
shopping intention: an empirical research 
in Vietnam.

2016 Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc 
tế do Học viện ngân hang tổ 
chức : Developing financial 



markets in international 
integration context, Hà nội-
Vietnam, 403-412

6
Factors impacting consumers’ attitude 
towards online shopping: an extension of 
the Technology Acceptance Model.

2016

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc 
tế Kỷ niệm 60 năm Thành lập 
ĐH.KTQD, Hà nội 11.2016 : 
“Emerging Issues in Economics 
and Business in The Context of 
International Integration” NXB. 
ĐH.KTQD- Vol : 2, tr.172 – 181

7
Ảnh hưởng của nhân tố độ tuổi đến hành 
vi khởi nghiệp kinh doanh

2018

Kỷ yếu HTKH Quốc gia:“ Khởi 
sự KD của SV khối Kinh tế-
QTKD ở Việt nam...“ do Đại học 
Tài chính-QTKD tổ chức, 4.2018, 
Tr.54 -62

8

Xây dựng mô hình nghiên cứu mối quan 
hệ giữa các yếu tố quản trị NS khi thực 
hiện TQM với cam kết gắn bó của người 
lao động các DN May

2018

Kỷ yếu HTKH Quốc gia:“ Khởi 
sự KD của SV khối Kinh tế-
QTKD ở Việt nam...“ dó Đại học 
Tài chính-QTKD tổ chức, 4.2018, 
Tr.290-295

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

T
T

Tên sách, giáo trình
Năm
công
bố

Mức độ 
tham gia

Nơi xuất bản

1
Sách: “Hoạt động ươm tạo doanh 
nghiệp trong các trường đại học Việt 
nam”

2009 Tham gia viết NXB ĐH KTQD

2
Giáo trình Quản trị Doanh nghiệp 
FDI

2011
Tái bản 2 
chương: 2 & 4

NXB ĐH KTQD

Xác nhận của cơ quan
Hà Nội, ngày        tháng          năm 2019

Người khai ký tên


