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1. Thông tin cá nhân

Họ và tên NGÔ KIM THANH

Ngày tháng năm sinh 16-6-1957

Giới tính Nữ

Nơi sinh Hà Nội

Địa chỉ liên lạc P8-dãy A4 tập thể Đại học KTQD

Đơn vị công tác Khoa Quản trị inh doanh

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

Điện thoại cơ quan (04)6 280 280

Điện thoại nhà riêng

Điện thoại di động 0912 053350

Email thanhnkqtkd@neu.edu.vn, thanhnkneu@yahoo.com, 

Học vị Tiến sĩ

Năm, nơi công nhận học vị Tiến sĩ, 2002, Việt Nam

Chức danh khoa học Phó Giáo sư, Giảng viên cao cấp

Năm phong chức danh khoa học Phó giáo sư, 2006,Việt Nam

Nhà giáo ưu tú, 2012

Huân chương lao động hạng 3, 2014
Chức vụ và đơn vị công tác 
(hiện tại hoặc trước khi nghỉ 
hưu)

Nguyên Trưởng Bộ môn Quản trị doanh nghiệp – Khoa 
QTKD – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

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

1975-1980 Đại học Quản trị doanh nghiệp Công 
nghiệp, xây dựng và giao thông

Trường Đại học Tổng hợp 
BaBes-Boyal , Thanh phố 
Cluj-Napoca, Rumani

1-4/1993 Sau Đại học Chương trình QTKD dành cho 
các nhà quản trị cấp cao

MSM- Trường quốc tế về 
quản trị kinh doanh (RVB), 
Maastricht Hà Lan
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1994-1995 Thạc sỹ Kinh tế phát triển (lĩnh vực 
Công nghiệp & Thương mại)

ISS- Viên nghiên cứu xã 
hội, the Hague Ha Lan

1999-2001 Tiến sĩ Quản trị kinh doanh ĐH KTQD

7-2002 Bồi dưỡng Chương trình Nâng cao giá trị 
gia tăng và hiệu quả của doanh 
nghiệp vừa và nhỏ

Bộ Công nghiệp Nhật Bản, 
Tokyo Nhật Bản

2.2. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có) 

Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo

9-1997 Chương trình mô hình mô phỏng kinh 
doanh – BSM

Dự án SAV, dự án đào tạo của 
Thụy sỹ-AIT-Việt Nam

7-2002 Nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả của 
doanh nghiệp vừa và nhỏ

Bộ Công nghiệp Nhật Bản, 
Tokyo Nhật Bản

6- 2003 Chương trình lý luận trung cao cấp Học viên HCM

11-2008 Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu Bộ kế hoạch và đầu tư

2.3. Trình độ ngoại ngữ 

Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng

Anh Sử dụng thành thạo

Rumani Sử dụng thành thạo

3. Quá trình công tác
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm

Từ năm 1981
đến nay

Tại Khoa Quản trị kinh doanh – Đại học Kinh tế 
Quốc dân – Hà Nội

Giảng viên chính

2001-2004 Tại Khoa Quản trị kinh doanh – Đại học Kinh tế 
Quốc dân – Hà Nội

Phó trưởng bộ môn QTDN

2004-2005 Tại Khoa Quản trị kinh doanh – Đại học Kinh tế 
Quốc dân – Hà Nội

Giám đốc trung tâm tư vấn 
phát triển DN-Khoa QTKD

2006- đến
2014

Tại Khoa Quản trị kinh doanh – Đại học Kinh tế 
Quốc dân – Hà Nội

Trưởng Bộ môn QTDN

2017 đến nay Tại Khoa Quản trị kinh doanh – Đại học Kinh tế 
Quốc dân – Hà Nội

Giảng viên cao cấp

4. Nghiên cứu khoa học 

4.1. Lĩnh vực nghiên cứu 

50202 (Kinh doanh và Quản
lý)

Quản trị doanh nghiệp, quản trị chiến lược, kỹ năng quản trị, kỹ 
năng lãnh đạo. tổ chức quản trị, phân tích môi trường kinh doanh,
Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, Kỹ năng ra quyết định và 
giải quyết vấn đề, Kỹ năng quản trị bản thân
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4.2. Các công trình khoa học đã công bố 

4.2.1. Sách giáo trình, sách chuyên khảo

Năm xuất
bản 

Tên sách
Mức độ tham gia

(là chủ biên, là đồng tác giả,
tham gia viết một phần)

Nơi xuất bản

2016, 2015
Quí 3/2014

Q2/2013
Q3/2012
Q4/2011

Chủ biên giáo trình ‘Quản trị
chiến  lược’  của  Trường
KTQD

Chủ biên NXB ĐH Kinh tế Quốc
dân

2014 Chủ biên giáo trình khởi tạo
doanh nghiệp

Chủ biên Bộ Giáo dục và Đào tạo

Q III/2013
Q3/2012

Chủ biên giáo trình ‘Quản trị
doanh  nghiệp’  của  Trường
KTQD

Chủ biên NXB ĐH Kinh tế Quốc
dân

2013 Tham gia viết giáo trình Quản
trị  kinh  doanh  Chủ  biên
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Huyền
Chương “Quản trị tri thức”

Tham gia NXB ĐH Kinh tế Quốc
dân

9/2012 Chủ biên giáo trình “Quản trị
chiến  lược”  của  Trường  ĐH
KTQD Giáo trình trọng điểm
của trường ĐH KTQD

Chủ biên NXB ĐH Kinh tế Quốc
dân

Quí
III/2012

Đồng chủ biên giáo trình ‘Kỹ
năng quản trị” của trường ĐH
KTQD

Chủ biên NXB ĐH Kinh tế Quốc
dân

Quí
III/2012

Ph©n  tÝch  ®¸nh  gi¸
thùc tr¹ng vµ ®Ò xuÊt
c¸c  biÖn  ph¸p  nh»m
n©ng cao hiÖu qu¶ sö
dông  vèn  trong  ho¹t
®éng  s¶n  xuÊt  kinh
doanh  th«ng  qua  kh¶o
s¸t  c¸c  doanh  nghiÖp
nhá vµ võa  thuéc vïng
§«ng  Nam  Bé,  ViÖt
Nam,

Tham gia

NXB Nông nghiệp

9/2011 Chủ biên sách “ Bài tập môn 
Quản trị chiến lược”

Chủ biên NXB ĐH Kinh tế Quốc 
dân

3/2012 Tham gia viết sách “ Bài tập
môn Quản trị doanh nghiệp”

Tham gia NXB Thông tấn

1/2011 Tham  gia  viết  sách  “kỷ  yếu
Công  đoàn  Trường  Đại  học
Kinh  tế  Quốc  dân,  hơn  55
năm  xây  dựngvà  trưởng
thành”

Tham gia NXB ĐH Kinh tế Quốc
dân 

2011 Tham gia viết sách” Quản trị
kinh  doanh  đương  đại’Phần
Quản  trị  tri  thức  xu  thế  đổi

Tham gia NXB ĐH Kinh tế Quốc
dân
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mới của quản trị doanh nghiệp

7/2010 Tham gia  viết  sách  ”Vấn  đề
sở hữu trong nền kinh tế  thị
trường định hướng XHCN ở
Việt  Nam”  GS.TS.  Nguyên
Kế Tuấn chủ biên

Tham gia NXB ĐH Kinh tế Quốc
dân

2010 Tham  gia  viết  sách”  Xây
dựng đội ngũ doanh nhân Việt
Nam  giai  đoạn  2011-2020”
PGS.TS.Hoàng Văn Hoa chủ
biên

Tham gia NXB ĐH Kinh tế Quốc 
dân

2009 Chủ biên giáo trình ‘Kỹ năng
ra  quyết  định  và  giải  quyết
vấn đề” 

Chủ biên NXB Phụ nữ

2009 Qu¶n trÞ kinh doanh 
nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû
21, Chñ biªn PGS.TS. Lª 
C«ng Hoa Nhµ xuÊt b¶n
KTQD, Hµ Néi 2009

Tham gia NXB - KTQD

2009 Giáo trình Quản trị chiến lược Đồng chủ biên NXB - KTQD

2009 Bài tập Quản trị chiến lược Chủ biên NXB - KTQD

2009 Bài tập Kinh tế tổ chức sản 
xuất trong doanh nghiệp

Chủ biên NXB - KTQD

2009 Kỹ năng giải quyết vấn đề và 
ra quyết định

Chủ biên NXB phụ nữ

2008 Giáo trình Quản trị doanh 
nghiệp

Đồng chủ biên NXB - KTQD

2008 Bài tập quản trị doanh nghiệp Tham gia NXB văn hóa thông tin

2008 Kinh tế Việt Nam 2007”,Năm 
đầu tiên gia nhập Tổ chức 
thương mại thế giới,

Tham gia NXB - KTQD

2007 Kinh tế Việt Nam 2006, chất 
lượng tăng trưởng và hội 
nhập kinh tế quốc tế

Tham gia NXB - KTQD

2006 Quản trị chiến lược Chủ biên NXB Phụ nữ

2006 Quản trị sản xuất Chủ biên NXB Phụ nữ

2006 Nâng cao sức cạnh tranh của 
các doanh nghiệp trong hội 
nhập kinh tế quốc tế

Tham gia NXB Chính trị quốc gia

2006 Kinh tế Việt Nam 2005,trước 
ngưỡng cửa của tổ chức 
thương mại quốc tế

Tham gia NXB - KTQD

2004 Giáo trình Quản trị doanh 
nghiệp

Đồng chủ biên NXB thống kê

2004 Cổ phần hóa  và quản lý 
doanh nghiệp sau cổ phần 
hóa

Tham gia NXB – Chính trị quốc 
gia
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2002 Hoàn thiện môi trường kinh 
doanh của các doanh nghiệp 
sản xuất hàng tiêu dùng

Đồng chủ biên NXB – Chính trị quốc 
gia

2002 Quản trị đổi mới công nghệ Tham gia NXB Thống kê

2000 Giáo trình quản trị doanh 
nghiệp

Tham gia NXB Thống kê

2000 Giáo trình quản trị chiến lược Tham gia NXB Thống kê

1996 Quản trị kinh doanh những 
vấn đề lý luận và thực tiễn

Tham gia NXB – Chính trị quốc 
gia

1996 Chiến lược và kế hoạch phát 
triển doanh nghiệp

Tham gia NXB Thống kê

4.2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước

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)

1994 Về  đội  ngũ  giám  đốc  doanh
nghiệp Nhà nước hiện nay

Tạp  chí  Kinh  tế  và  phát
triển số 1-1994

Đồng tác giả

1994 Bàn thêm về tín dụng thuê mua Tạp chí Thăng Long Khoa
học và Công nghệ 4-1994

Tác giả

1994 Về  các  khái  niệm”Cổ  phần”,
“Cổ  phiếu”  và  “Trái  phiếu”
trong nền kinh tế thị trường

Tạp  chí  Công nghiệp  nhẹ
5-1994

Tác giả

11/2001 Bàn về văn hóa công ty Tạp  chí  Kinh  tế  và  phát
triển

Tác giả

2003 Đôi điều bàn về văn hóa Công
ty

Tạp chí Công nghiệp Tác giả

4/ 2003 Vai  trò  của  chiến  lược  kinh
doanh  đối  với  các  doanh
nghiệp  bảo  hiểm  Việt  Nam
trong xu thế hội nhập

Tạp chí Bảo hiểm Tác giả

3/2004 Qui trình xây dựng chiến lược
kinh doanh của doanh nghiệp

Tạp chí Bảo hiểm Tác giả

5/2004 Thuyết lợi thế cạnh tranh quốc
gia của Michael Porter

Tạp chí Nhà quản lý Tác giả

6/2004 Cơ hội  và  thách  thức  đối  với
các  doanh  nghiệp  Bảo  hiểm
Việt Nam trong xu thế hội nhập

Tạp chí Bảo hiểm Tác giả

5/2005 Cơ hội  và  thách  thức  đối  với
Bảo Việt  khi  hướng tới  tương
lai

Tạp chí Bảo hiểm Tác giả

5/ 2006 Vai trò và thách thức của công
nghệ thông tin đối với quản lý
kinh doanh

Tạp chí Nhà Quản lý Tác giả

5/2006 Khai thác “nguồn động lực dự
trữ” để gia tốc nền kinh tế

Tạp chí thuế Tác giả

Trang 5



10-2006 Thực trạng và những giải pháp
nâng  cao  chất  lượng  tăng
trưởng  ngành  dệt  may  Việt
Nam

Tạp chi Kinh tế và phát 
triển

Tác giả

7/2009 Doanh nghiệp dệt may đối phó
với suy thoái kinh tế toàn cầu

Tạp chi Kinh tế và phát 
triển

Tác giả

11/2009 Đa dạng hóa các hình thức sở 
hữu trong các doanh nghiệp ở 
Việt nam hiện nay

Tạp chi Kinh tế và phát 
triển

Tác giả

8/2009 Công nghiệp Bắc Giang – Trên
đà phát triển

Tạp chi Kinh tế và phát 
triển

Tác giả

Số
6(373)
6/2009

Các loại hình tổ chức kinh 
doanh gắn với đa dạng hóa 
hình thức sở hữu ỏ Việt Nam

Tạp chí nghiên cứu kinh tế Đồng tác giả

Số 21

9-2009

Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà 
nước – giải pháp phát triển bền
vững

Tạp chi kinh tế & dự báo Tác giả

Số 153

3/2010

Tái lập doanh nghiệp – Giải 
pháp đổi mới và phát triển bền 
vững

Tạp chi Kinh tế và phát 
triển

Tác giả

4/2010 Xây dựng đội ngũ doanh nhân 
Việt nam ; Quan điểm và giải 
pháp

Tạp chi Kinh tế và phát 
triển

Tác giả

5/2010 Tiến bộ công nghệ và xu 
hướng thay đổi cấu trúc doanh 
nghiệp

Tạp chi Kinh tế và phát 
triển

Tác giả

2/2011 Đẩy mạnh hoạt động nghiên 
cứu khoa học của giáo viên 
giảng dạy quản trị kinh doanh

Tạp chi Kinh tế và phát 
triển

Tác giả

Số 179
5/2012

Những vấn đề quản trị doanh 
nghiệp nhà nước trong quá 
trình tái cấu trúc doanh nghiệp 
ở Việt Nam

Tạp chi Kinh tế và phát triển Tác giả

Số 181

7/2012
Xung đột lợi ích trong công ty 
cổ phần ở Việt Nam

Tạp chi Kinh tế và phát triển Tác giả

Số  193
(II)

7/2013

Những vấn đề cơ bản về quản 
trị doanh nghiệp trong thời kỳ 
khủng hoảng, Đồng tác giả,

Tạp  chi  Kinh  tế  và  phát
triển

Đồng tác giả

4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước

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

1/2002

Một số vấn đề về chính sách tài chính và tín
dụng cho doanh nghiệp Nhà nước và doanh
nghiệp ngoài quốc doanh

Tác giả
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2/2/2002 Năng lực cạnh tranh của sản phẩm bánh kẹo
trên địa bàn Hà Nội: thực trạng và giải pháp

Tác giả

9/2002 Bàn về văn hóa công ty Tác giả

11/2002

Kinh nghiệm nước ngoài trong việc rèn luyện,
nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên
ngành QTKD

Tác giả

1/2003 Những  vấn  đề  về  doanh  nghiệp  Nhà  nước
trong cơ chế thị trường

Tác giả

4/2004 Bàn về quản lý và điều hành kinh doanh của
các doanh nghiệp Việt Nam

Tác giả

1/2005 Cơ hội  và  thách  thức đối  với  Bảo Việt  khi
hướng tới tương lai

Tác giả

5/2006 Những ý kiến xung quanh việc thực hiện luật
doanh nghiệp 2005

Tác giả

4/2007 Đổi mới đào tạo kinh tế và quản trị kinh doanh
trong cơ chế thị trường

Tác giả

6/2008 Nhân sự cấp cao và những vấn đề đặt ra cho
các doanh nghiệp hiện nay

Tác giả

12-2008 Tái  cơ  cấu  doanh  nghiệp  -  Một  giải  pháp
nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh
nghiệp

Tác giả

9-2009 Giải pháp đối phó của doanh nghiệp Việt Nam
trong suy thoái kinh tế

Tác giả

2009 Đa dạng hóa các hình thức sở hữu trong các 
doanh nghiệp ở Việt nam hiện nay

Tác giả Hội thảo Đề tài “ một số vấn đề về
sở hữu trong nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt
Nam”

2009 Mối quan hệ giữa các hình thức sở hữu và các

loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị

trường định hướng XHCN 

Tác giả Hội thảo Đề tài “ một số vấn đề về
sở hữu trong nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt
Nam”

2009 Vấn đề sở hữu với các loại hình tổ chức kinh

doanh trong nền kinh tế định hướng XHCN

Tác giả Hội thảo Đề tài “ một số vấn đề về
sở hữu trong nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt
Nam”

6 - 2009 Nâng cao năng lực nghiên cứu của giáo viên

QTKD

Tác giả ” Kỷ yếu Hội thảo cán bộ chủ chốt
của ĐH KTQD

12-2009 Bàn về chất lượng tăng trưởng của ngành Tác giả

2009 Đào tạo theo nhu cầu xã hội trong kinh tế thị 
trường ở Việt Nam

Tác giả Hội thảo cum 5 Trường đại hoc lơn
ở Hà Nội

2010 “Xây dựng đội ngũ doanh nhân – Quan điểm
và giải pháp

Tác giả Hội thảo của đề tài  “Xây dựng và
phát triển đội ngũ doanh nhân Việt
Nam”.  Đề  tài  cấp  Nhà  nước  KX
04.17/06-10.

Bài  về đổi  mới  hoạt  động Công doàn trong
điều kiện đào tạo theo tín chi

Tác giả Hoi thao tai Con Minh Trung Quốc
thang3  /2010  Của  5  Trường  ĐH
lớn Ở Hà Nội

2011
Bài viết về “ vấn đề áp dụng học chế tín chỉ
trong đào tạo đại học hình thức vừa học vừa
làm”, 

Tác giả Kỷ  yếu  Hội  thảo  của  Tại  chức,
2011, Đào tạo theo tín chỉ cho hệ
vùa học vừa làm

2011
Bài “Xu thế đổi mới nội dung đào tạo quản trị
kinh doanh”

Tác giả Hoi thao cua Dự án TRIG tại  Đà
Nẵng 8-2011

2011
Bài “ Vai trò của Bộ môn trong đào tạo tín chỉ
ở Đại học kinh tế Quốc dân

Tác giả ” Kỷ yếu Hội thảo cán bộ chủ chốt
của ĐH KTQD 7/2011.
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10/2011
Bài  “Đổi  mới  phương  pháp  giảng  dạy  và
nghiên cứu khoa hoc của nữ giáo viên” 

Tác giả Kỷ yếu Hội thảo “Tọa đàm nữ nhà
giáo và sinh viên tiêu biểu xuất sắc
khu  vực  đồng  bằng  Bắc  Bộ”
7/10/2011

4/2012
Bài  nâng  cao  trách  nhiệm  xã  hội  của  các
doanh nghiệp Việt nam

Tác giả Kỷ yếu hội thảo phát  triển doanh
nghiệp xã hội  qua các trường đại
học Việt Nam Cơ hội và thách thức
Do NEU- Hội đồng Anh tổ chức

2012 Bàn về chất lượng luận văn thạc sỹ và tiến sỹ Tác giả Ky yếu hội thảo Viện Đào tạo SĐH
KTQD

2012 Bài viết về Tự chủ và trách nhiệm xã hội của
giảng viên  Đại  học  Kinh  tế  Quốc  dân,  Hội
thảo cán bộ chủ chốt của Trường ĐH KTQD –
Hà Nội 2012

Tác giả Bài viêt tham gia hội nghị cán bộ 
chủ chốt của Trường 7/

2013 Bai  “Phát  triển  doanh  nghiệp  và  phát  triển
kinh tế - xã hội của đất nước”. Hội thảo khoa
học với chủ đề “Các vấn đề lý luận cơ bản về
nước công nghiệp hiện đại, nước công nghiệp
hiện  đại  theo  định  hướng  XHCN  và  kinh
nghiệm  quốc  tế  về  phát  triển  nước  công
nghiệp hiện đại”. 

Tác giả Kỷ yếu hội  thảo Đề tài   cấp  nhà
nước  “Phát  triển  đất  nước  thành
nước  công  nghiệp  hiện  đại  theo
định hướng xã hội chủ nghĩa” (Mã
số KX.04.09/11-15) thuộc Chương
trình khoa học trọng điểm cấp nhà
nước “Nghiên cứu khoa học lý luận
chính  trị  giai  đoạn  2011 –  2015”
(Mã số KX.04/11-15), 10-2013

2013 Vai trò của Bộ môn trong hoàn thiện chương
trình đào tạo

Tác giả Hội thảo tại Hội nghị cán bộ chủ
chốt Cửa Lò 8-2013

2014 Bài một số ý kiến về xây dựng văn hóa trường
ĐH KTQD. Bài viêt tham gia hội nghị cán bộ 
chủ chốt của Trường 7/2014

Tác giả Hội thảo tại Hội nghị cán bộ chủ 
chốt Cửa Lò 7-2014

2014 Leardership theories and leadership 
perspectives in Vietnam (Lý thuyết về lãnh 
đạo và các cách iếp cận ở Việt Nam. 

Đồng tác giả ). “Hội thảo ICECH 2014: Hội thảo
quốc tế cùng doanh nghiệp vượt 
qua thử thách – Quản lý đổi mới và
sáng tạo trong doanh nghiệp vừa và
nhỏ”. ĐH Bách Khoa và ĐH 
Leipzig (Đức), 2014

2015 Đảy  mạnh  nghiên  cứu  khoa  học  của  giảng
viên trường ĐH KTQD, 

Tác giả Hội nghị thảo của Trường 7/2015

2015 Bài về liên kết giữa DNXH với các trường đại 
học 

Tác giả Kỷ yếu hội thảo quốc tế về phát 
triển DNXH với các trường đại học
và các cơ sở nghiên cứu, 16/3/2015
tại ĐH KTQD của Hội đồng Anh

2015 Bài tự chủ và trách nhiệm xã hội của giảng 
viên Đại học KTQD, 

Tác giả Hội nghị cán bộ chủ chốt của 
Trường 7/2015

2015 Xu thế đổi  mới  trong đào  tạo quản trị  kinh
doanh ở Việt Nam, 

Tác giả Hội thảo về đổi mới trong đào tạo 
của Vinacomin- Tập đoàn than 
khoáng sản TKV , 11/2015

2015 Bài những vấn đề lý luận về quản trị và quản
trị môi trường hiện nay, 

Tác giả Kỷ  yếu  Hội  thảo  quốc  tế Của
Viện  KT  Môi  trường  và  Hanns
Seidel  Foundation, 11/2015

4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp

Thời gian
thực hiện

Tên chương trình, đề tài

Cấp quản lý đề
t
à
i

Trách nhiệm

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu/chưa
nghiệm

thu)

1986 Nghiên cứu cải tiến cơ chế quản lý
kinh tế ở nước ta trong thời kỳ quá
độ theo xu hướng xóa bỏ quan liêu

Cấp bộ Tham gia Đã nghiệm thu

Đạt loại tốt
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bao cấp chuyển hẳn sang hạch toán
kinh tế và kinh doanh XHCN
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Tri
Nhóm V: Nhóm lưu  thông  phân
phối

1997

Đề tài JICA , điều tra nhu cầu đầu
tư phát triển khu công nghệ cao của
dự án Jica – Nhật
Chủ  nhiệm  đề  tài:   GS.TS.
Nguyễn Đình Phan

Tham gia

2000

Đề tài: ‘ Cơ sở khoa học cho việc
định hướng chính sách và các giải
pháp nâng cao năng lực cạnh tranh
của  kinh  tế  Việt  Nam  trong  quá
trình hội nhập quốc tế”
Chủ nhiệm đề tài:  TS. Lê Xuân
Bá
Chuyên đề 4: Những đặc điểm chủ
yếu của cạnh tranh trong thời đại
mới

Cấp nhà nước
Tham gia 
chuyên đề 4

Đã nghiệm thu

Đạt loại xuất sắc

2001-2002

Đề tài  Quy  hoạch  phát  triển  tổng
thể kinh tế -  xã hội Quận Hai Bà
Trưng thời kỳ 2001 – 2010
Chủ  nhiệm  đề  tài:   PGS.TS.
Nguyễn Kế Tuấn

Cấp thành phố Tham gia
Đã nghiệm thu

Đạt loại tốt

2001-2002

Nghiên  cứu điều  tra  và  kiến  nghị
chính  sách,  giải  pháp  tăng  cường
năng lực cạnh tranh của một số sản
phẩm tiêu biểu ở các ngành kinh tế
trên địa bàn Hà Nội trong quá trình
hội nhập khu vực và quốc tế thời kỳ
đến 2010
Chủ nhiệm đề tài:   PGS.TS. Mai
Ngọc Cường

Cấp thành phố Tham gia
Đã nghiệm thu

Đạt loại tốt

2002

Đề tài: “Tăng cường hoạt động xúc
tiến đầu tư của Hà nội”
Chủ nhiệm đề tài: Lưu Tiến Long
GĐ Sở Công nghiệp HN
 Chuyên đề: Nguồn nhân lực của
Hà Nội cho hội nhập kinh tế Quốc
tế

Cấp thành phố Tham gia
Đã nghiệm thu

Đạt loại tốt

2002

Đề  tài  :  Các  chính  sách  và  giải
pháp  tăng  cường  năng  lực  cạnh
tranh của sản phẩm bánh kẹo trên
địa bàn Hà nội”
Chủ nhiệm đề tài: TS. Ngô Kim
Thanh

Cấp cơ sở Chủ nhiệm
Đã nghiệm thu

Đạt loại tốt

2002-2003

Đề tài: Kỹ năng nghề nghiệp và các
giải  pháp  nâng  cao  kỹ  năng nghề
nghiệp  cho  sinh  viên  các  chuyên
ngành  quản  trị  kinh  doanh  tại
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Chủ  nhiệm  đề  tài:  GS.TS.
Nguyễn Đình Phan

Cấp Bộ

Tham gia 
Trưởng nhóm 
khối quản trị 
kinh doanh

Đã nghiệm thu

Đạt loại tốt

2004-2005

Xây dựng chiến lược kinh doanh và
phát triển Công ty May 10 đến năm
2010, tầm nhìn đến năm 2020
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Phan
Đăng Tuất

Cấp Bộ Tham gia
Đã nghiệm thu

Đạt loại tốt

2004 Xây  dựng  qui  chế  về  quản  lý  tài
chính  của  Liên  danh:  Liên  hiệp
khoa  học  sản  xuất,  địa  chất,  xây
dựng- Công ty cổ phần xây dựng số
1, VINACONEX

Cấp cơ sở Tham gia Đã nghiệm thu

Đạt loại tốt

Trang 9



Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Xuân
Tiền

2004

Những giải pháp chủ yếu nâng cao
sức  cạnh  tranh  của  doanh  nghiệp
Hà nội
Chủ nhiệm đề tài: Vũ Trọng Lâm
– Thành ủy Hà nội

Cấp thành phố Tham gia
Đã nghiệm thu

Đạt loại tốt

2005

Khảo sát  đánh giá và đề xuất  các
giải pháp nâng cao chất lượng tăng
trưởng trong ngành may mặc Việt
Nam
Chủ nhiệm đề tài: TS. Ngô Kim
Thanh và Ths. Hồ Tuấn

Cấp Bộ
Đồng chủ 
nhiệm

Đã nghiệm thu

Đạt loại tốt

2006

Giải pháp nâng cao chất lượng tăng
trưởng  ngành  dệt  may  Việt  Nam
giai đoạn 2004-2010
Chủ nhiệm đề tài: TS. Ngô Kim
Thanh

Cấp bộ Chủ nhiệm
Đã nghiệm thu

Đạt loại tốt

2005-2006

Kinh tế Việt nam năm 2005: Trước
ngưỡng cửa  Tổ chức Thương mại
thế giới.
Chủ  nhiệm  đề  tài:  GS.TS.
Nguyễn Kế Tuấn

Cấp bộ Tham gia
Đã nghiệm thu

Đạt loại tốt

2004-2008

Chương  trình  trợ  giúp  đào  tạo
nguồn  nhân  lực  cho  các  doanh
nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004-
2008
Chủ  nhiệm  chương  trình:   Đỗ
Văn Hải

Cấp nhà nước Tham gia
Đã nghiệm thu

Đạt loại tốt

2006-2007

Đề tài : Công đoàn trường Kinh tế
Quốc dân 50 năm xây dựng và phát
triển. Chủ nhiệm đề tài:  PGS.TS.
Bùi Huy Thảo

Cấp cơ sở Thư ký đề tài
Đã nghiệm thu

Đạt loại tốt

2006-2007

Đề tài trọng điểm cấp Bộ:  Kinh tÕ
ViÖt Nam 2006, ChÊt lîng t¨ng tr-
ëng vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ,
Chủ nhiệm đề  tài  GS.TS.  Nguyễn
Kế Tuấn

Đề tài trọng 
điểm cấp bộ

Tham gia
Đã nghiệm thu

Đạt loại tốt

2007-2008

Đề tài trọng điểm cấp Bộ: “Kinh te
Viet  Nam 2007,  năm đầu tiên  gia
nhập Tổ chức thương mại thế giới
Chủ nhiệm đề  tài  GS.TS.  Nguyễn
Kế Tuấn

Đề tài trọng 
điểm cấp bộ

Tham gia
Đã nghiệm thu

Đạt loại tốt

2005-2009

Dự án liên kết trong đào tạo thạc sĩ
quản  trị  kinh  doanh.  Nhóm  môn
Quản trị chiến lược. Dự án của EU

Dự án Asealink Tham gia Đã kết thúc

2008-2010

Đề tài “ một số vấn đề về sở hữu
trong  nền  kinh  tế  thị  trường  định
hướng  xã  hội  chủ  nghĩa  ở  Việt
Nam”
GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn chủ nhiệm
đề tài

Đề tài cấp nhà 
nước

Thư ký khoa 
học

Đã nghiệm thu đạt kết 
quả xuất sắc

2008-2010

Đề tài cấp nhà nước: Xây dựng và
phát triển đội ngũ doanh nhân Việt
Nam
PGS.TS.  Hoàng  Văn  Hoa  Chủ
nhiệm đề tài

Đề tài cấp nhà 
nước

Tham gia
Đã nghiệm thu đạt kết 
quả tốt

2008-2009

Xây dựng chiến lược cho Tổng 
Công ty xây dựng và phát triển nhà 
Handico

Viện QTKD – PGS.TS. Trần Thị 
Vân Hoa

Đề tài cấp cơ sở Tham gia
Đã nghiệm thu đạt kết 
quả tốt
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2008-2010
Tham gia dự án quĩ TRIG TDA A 
Đổi mới đào tạo QTKD

Dự án Tham gia Đã kết thúc

2010-2011

Chuyên đề nhánh: Cơ chế quản trị 
thuộc nội bộ tập đoàn kinh tế” Đề 
tài “Mô hình tập đoàn kinh tế Nhà 
nước ở Việt nam thực trạng và định 
hướng phát triển” đề tài của Hội 
đồng khoa họccác cơ quan Đảng 
Trung Ương. ĐTTĐKT-2010-2011

Đề tài cấp nhà 
nước

Tham gia
Đã nghiệm thu đạt kết 
quả tốt

2011-2012

Ph©n  tÝch  ®¸nh  gi¸  thùc
tr¹ng  vµ ®Ò xuÊt  c¸c biÖn
ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu
qu¶ sö dông vèn trong ho¹t
®éng s¶n xuÊt  kinh  doanh
th«ng  qua  kh¶o  s¸t  c¸c
doanh  nghiÖp  nhá  vµ  võa
thuéc  vïng  §«ng  Nam  Bé,
ViÖt Nam”

Đề tài của VCCI Tham gia Đã kết thúc

2011-2012

Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc 
tr¹ng vµ ®Ò xuÊt c¸c biÖn 
ph¸p ng¨n ngõa rñi ro tµi 
chÝnh th«ng qua kh¶o s¸t 
c¸c doanh nghiÖp nhá vµ 
võa thuéc duyªn h¶i MiÒn 
Trung

Đề tài của VCCI Tham gia Đã kết thúc

2012-2013

Tham gia viết giáo trình cho dự án
phát triển đội ngũ nhà quản trị kinh
doanh  cho  các  Doanh  nghiệp  nhỏ
và vừa  của Bộ kế hoạch và đầu tư
2012, 

Dự án của Bộ 
KH&DT

Tham gia

Đã  nghiệm  thu  đạt  loại
tốt, năm 2013.

2013-2014
Dự án tư vấn “Xây dựng thiết chế 
văn hóa Bia Sài Gòn”

Dự án tư vấn 
của Khoa 
QTKD –KTQD 
với Sabeco

Tham gia Đã hoàn thành

2014

Chủ biên giáo trình khởi tạo doanh 
ghiệp. Trong dự án về khởi tạo DN 
của Vụ trung học chuyên nghiệp 
của Bộ GD&ĐT

Dự án của Vụ 
trung học 
chuyên nghiệp 
Bộ GD&ĐT

Tham gia Đã hoàn thành 2014

2014-2015

Phụ trách mảng xây dựng chiến 
lược công ty trong dự án tư vấn cho
Công ty đàu tư và thương mại Thủ 
Đô - 

Dự án tư ván 
cho công ty Thủ
Đô của AMICA

Tham gia Đang triển khai

2015-2016
Dự án xây dựng văn hóa trường Đại
học Kinh tế Quốc dân

Dự án của 
Trường

Tham gia Đã hoàn thành 2016

2016 Cấp cơ sở Tham gia Đã hoàn thành 2017

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

1980
Bằng khen sinh viên nước ngoài nghiên cứu khoa 
học tại Rumani

Các trường đại học của Rumani

2003

Khen thưởng đã có thành tích hướng dẫn sinh viên

đạt giải thưởng ‘Sinh viên nghiên cứu khoa học”

cấp Bộ 2003 

Bộ GD&ĐT

2006 Khen thưởng đã có thành tích hướng dẫn sinh viên Bộ GD&ĐT
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đạt giải thưởng ‘Sinh viên nghiên cứu khoa học”

cấp Bộ 2005 

4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn NCS 

Họ tên NCS Đề tài luận án

Cơ sở đào
t
ạ
o

Thời Vai trò hướng
dẫn

Hồ Tuấn Nâng cao chất lượng tăng trưởng 
ngành may Việt nam

ĐH - KTQD 2003-
2007

HD 2

Nguyễn 
Hoài Dung

Xây dựng và quản lý thương hiệu 
của các doanh nghiệp may Việt nam

ĐH - KTQD 2004-
2008

HD 2

Nguyễn Thị
Loan

Huy động vốn thông qua đầu tư tài 
chính của các DNCN Việt Nam

ĐH - KTQD 2005-
2009

HD 1

Đoàn Đức 
Tiến

Nghiên cứu chất lượng đào tạo công 
nhân kỹ thuật trong Công nghiệp 
điện lực Việt Nam

ĐH - KTQD 2006-
2012

HD 1

Lương Thu 
Hà

Nghiên cứu tố chất cá nhân lãnh đạo 
tác động đến hiệu quả lãnh đạo của 
các doanh nghiệp Việt Nam

ĐH KTQD 2012-
2015

HD 1

Đoàn Xuân 
Hậu

Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán 
bộ cấp trung của các ngân hàng 
thương mại Việt Nam

ĐH KTQD 2011-
2016

HD 1

Nguyễn 
Dụng Tuấn

Nghiên cứu các yếu tố của vốn nhân 
lực ảnh hưởng tới các doanh nghiệp 
tại khu kinh tế trọng điểm Nghi Sơn 
– Thanh Hóa

ĐH KTQD 2015-
2019

HD 1

4.6. Kinh nghiệm giảng bồi dưỡng và tư vấn cho các doanh nghiệp và tổ chức
Tham gia các dự án:

Tham gia dự án cao học Hà lan , cao học Việt Bỉ, cao học Pháp Việt, Viện QTKD

Tham gia dự án ETC, CDS, HSB của đại học quốc gia

Tham gia dự án TRIG,  dự án ASEAN LINK của EU

Tham gia tæ chøc nghÒ nghiÖp: 

HiÖp héi c¸c nhµ Qu¶n trÞ Kinh doanh  vµ thµnh viªn C©u l¹c bé Gi¸m ®èc

chuyªn nghiÖp, ViÖn Qu¶n trÞ Kinh doanh, Công ty tư vấn AMICA…

Hợp tác với Viê ên quản trị kinh doanh:

Tư vấn cho các tổ chức, Doanh nghiê êp về tái cấu trúc Doanh nghiê êp, Xây dựng mô hình quản

trị , quản trị chiến lược,  … như tổng HUB, VTC, Tổng công ty Xăng dầu, Bô ê Quốc phòng,

X26, Z133, Handinco, Công ty đầu tư và thương mại Thủ Đô,  …

Giảng các lớp bồi dưỡng cho doanh nghiệp

Giảng CLKD, leaderships, quản trị doanh nghiệp cho các DN: TKV, VNPT, Viettel, Kinh Đô,

Tập đoàn Sông Đà, Bảo Việt Việt Nam, Vimeco, Vietinbank, BIDV, Agribank, HSB, Giấy bãi
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Bằng, EVN, Nhà máy nhiệt Điện Phả lại, Newtaco, Đạm Phú Mỹ,  Bia Sài Gòn...

Giảng cho các lớp bồi dưỡng cho Sở KH&ĐT, Sơ Công Thương Tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái 
Bình, Hải Phòng ...

Tôi cam đoan những điều khai trong lý lịch khoa học cá nhân là đúng sự thật, nếu sai tôi xin 
hoàn toàn chịu trách nhiệm

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

Hà Nội, ngày 2  tháng 5  năm 2019

NGƯỜI KHAI

Ngô Kim Thanh
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