
KHOA QUẢN TRỊ KINH 
DOANH 

TT Tên bài báo khoa học Tác giả Mức độ 
tham gia

Hội nghị, Hội thảo Địa điểm 
tổ chức Năm

1

Một số vấn đề về sở hữu và 
thành phần kinh tế trong Hiến 
pháp nước Cộng hòa Xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam năm 1992

GS. TS. Nguyễn 
Kế Tuấn

Tác giả

Hội thảo khoa học Một số vấn đề lý luận và 
thực tiễn cốt yếu về chế độ sở hữu, hình thức 
sở hữu và thành phần kinh tế trong nền kinh tế 
thị trường định hướng XHCN phục vụ sửa đổi 
Hiến pháp năm 1992 do Hội đồng Lý luận 
Trung ương tổ chức, Hà Nội

Hà Nội 10/2011

2
Hướng tới Hiệp định Thương 
mại Tự do Việt Nam – Hàn 
Quốc

GS. TS. Nguyễn 
Kế Tuấn

Tác giả

Hội thảo quốc tế Hợp tác Kinh tế giữa Việt 
Nam và Hàn Quốc: Triển vọng đến năm 2020 
do Trường Đại học Kinh tế quốc dân và Hiệp 
hội Nghiên cứu Công nghiệp và Thương mại 
Hàn Quốc tổ chức, Hà Nội,

Hà Nội 08/2011

3

Một số vấn đề đặt ra từ quá 
trình thí điểm thành lập tập 
đoàn kinh tế nhà nước ở Việt 
Nam

GS. TS. Nguyễn 
Kế Tuấn

Tác giả
Hội thảo khoa học do Đề tài cấp Nhà nước 
“Nghiên cứu mô hình tập đoàn kinh tế nhà 
nước ở Việt Nam đến năm 2020, Hà Nội

Hà Nội 08/2011

4
Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh 
tế của nước CHDCND Lào

GS. TS. Nguyễn 
Kế Tuấn

Tác giả

Hội thảo quốc tế Phát triển kinh tế - xã hội Việt 
Nam và Lào giai đoạn 2011 – 2020 do Văn 
phòng Chính phủ, Viện Khoa học Xã hội quốc 
gia, Đại học quốc gia CHDCND Lào và 
Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức

Hà Nội 2011

5
Đô thị hóa và vấn đề xây dựng 
nông thôn mới

GS. TS. Nguyễn 
Kế Tuấn

Tác giả

Hội thảo khoa học Công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp và nông thôn trong những 
năm tới do Học viện Chính trị - Hành chính 
quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, Hà nội

Hà Nội 06/2011

BÁO CÁO HỘI NGHỊ, HỘI THẢO GIAI ĐOẠN 2006-2011

BỘ MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP



6
Vai trò của Nhà nước trong 
việc điều hòa quan hệ cung cầu 
trên thị trường lao động

GS. TS. Nguyễn 
Kế Tuấn

Tác giả
Hội thảo khoa học quốc tế Các quan hệ lao 
động trong nền kinh tế thị trường do Trường 
Đại học Công đoàn tổ chức, Hà Nội

Hà Nội 05/2011

7
Thể chế kinh tế và thể chế kinh 
tế thị trường định hướng 
XHCN ở Việt Nam.

GS. TS. Nguyễn 
Kế Tuấn

Tác giả
Hội thảo khoa học về Chế độ kinh tế trong 
Hiến pháp năm 1992 do Viện Nghiên cứu lập 
pháp tổ chức, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố 
Hồ Chí 
Minh

04/2011

8
Một số vấn đề lý thuyết và thực 
tế về kế hoạch hóa phát triển 
kinh tế - xã hội.

GS. TS. Nguyễn 
Kế Tuấn

Tác giả
Hội thảo Đổi mới kế hoạch hóa kinh tế quốc 
dân do Viện Khoa học Lập pháp tổ chức, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố 
Hồ Chí 
Minh

03/2011

9
Chất lượng tăng trưởng và các 
cân đối kinh tế vĩ mô của Việt 
Nam

GS. TS. Nguyễn 
Kế Tuấn

Tác giả

Hội thảo khoa học quốc tế Chất lượng tăng 
trường kinh tế Việt Nam 2001 – 2010: Mười 
năm nhìn lại và con đường phía trước do Ủy 
ban Kinh tế Quốc hội, Trường Đại học Kinh tế 
quốc dân và Diễn đàn Phát triển Việt Nam phối 
hợp tổ chức, Hà Nôi

Hà Nội 02/2011

10

Về quan hệ gắn kết giữa hoạt 
động nghiên cứu khoa học của 
các trường Đại học và hoạt 
động sản xuất - kinh doanh của 
các doanh nghiệp

GS. TS. Nguyễn 
Kế Tuấn

Tác giả
ội thảo quốc gia Về hoạt động nghiên cứu khoa 
học của các trường Đại học Kinh tế và Quản trị 
kinh doanh,  Hà Nội

Hà Nội 01/2010

11
Một số vấn đề về mô hình tăng 
trưởng kinh tế của Việt Nam.

GS. TS. Nguyễn 
Kế Tuấn

Tác giả

Hội thảo quốc gia về Chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng kinh tế của Việt Nam do Ủy ban Kinh 
tế Quốc hội và Trường Đại học KTQD tổ chức, 
Hà Nội

Hà Nội 06/2010

12
Một số vấn đề về tái cơ cấu 
ngành công nghiệp

GS. TS. Nguyễn 
Kế Tuấn

Tác giả
Hội thảo quốc gia về Tái cơ cấu nền kinh tế 
trong bối cảnh phát triển mới do Trường Đại 
học Thương mại tổ chức, Hà Nội

Hà Nội 03/2010

13

Mối quan hệ giữa phát triển lực 
lượng sản xuất và xây dựng, 
từng bước hoàn thiện quan hệ 
sản xuất,

GS. TS. Nguyễn 
Kế Tuấn

Tác giả
Hội thảo quốc gia Các lý thuyết kinh tế chính 
và vận dụng vào điều kiện Việt Nam do Hội 
đồng Lý luận Trung ương tổ chức

Quảng 
Ninh 01/2010



14

Sự tham gia của giáo viên các 
trường Đại học Kinh tế vào xác 
định luận cứ khoa học cho các 
quyết sách chiến lược về kinh 
tế - Khả năng và điều kiện.

GS. TS. Nguyễn 
Kế Tuấn

Tác giả
Hội thảo khoa học quốc gia về Hoạt động 
nghiên cứu khoa học của các trường Đại học 
Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Hà Nội

Hà Nội 10/2010

15

Phát triển công nghiệp hỗ trợ - 
Biện pháp chiến lược để hạn 
chế nhập siêu. Hội thảo do 
trường Đại học Kinh tế Thành 
phố Hồ Chí Minh tổ chức

GS. TS. Nguyễn 
Kế Tuấn

Tác giả
Hội thảo Các biện pháp kiểm soát và hạn chế 
nhập siêu ở Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế 
thành phố Hồ chí Minh tổ chức

Thành phố 
Hồ Chí 
Minh

09/2010

16
Cải thiện môi trường kinh 
doanh – giải pháp thúc đẩy quá 
trình CNH,HĐH của Thủ đô

GS. TS. Nguyễn 
Kế Tuấn

Tác giả
Hội thảo kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà 
Nội, do Uỷ ban Nhân dân Hà Nội và Trường 
Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức

Hà Nội 09/2010

17

Chính sách phát triển công 
nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2001 – 
2010 và định hướng đến năm 
2020

GS. TS. Nguyễn 
Kế Tuấn

Tác giả
Hội thảo khoa học của Đề tài cấp Nhà nước 
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam, Hà Nội, 

Hà Nội 08/2010

18
Xu hướng vận động của các 
hình thức sở hữu ở Việt Nam 
giai đoạn 2011 – 2020

GS. TS. Nguyễn 
Kế Tuấn

Tác giả
Hội thảo khoa học của Đề tài Nghị định thư 
Hợp tác kinh tế Việt Nam – Hungarie, Hà Nội, 

Hà Nội 12/2010

19
Về các thành phần kinh tế 
trong nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa.

GS. TS. Nguyễn 
Kế Tuấn

Tác giả

Hội thảo Mô hình kinh tế tổng quát của Việt 
Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
do Hội đồng Lý luận trung ương và trường Đại 
học Kinh tế quốc dân tổ chức. Hà Nội, 

Hà Nội 10/2009

20
Nông nghiệp và nông thôn: địa 
bàn trọng điểm kích cầu đầu tư 
và tiêu dùng

GS. TS. Nguyễn 
Kế Tuấn

Tác giả

ội thảo khoa học quốc gia Ngăn chặn suy giảm 
kinh tế, Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Phòng 
Thương mại và công nghiệp Việt Nam, trường 
Đại học Kinh tế quốc dân đồng tổ chức, Hà 
Nội, 

Hà Nội 05/2009



21
Phát huy năng lực đội ngũ 
doanh nhân của các doanh 
nghiệp nhà nước

GS. TS. Nguyễn 
Kế Tuấn

Tác giả
Hội thảo khoa học Đề tài KX 04.17/06-10, TP 
Hồ Chí Minh, 

Thành phố 
Hồ Chí 
Minh

06/2009

22
Vấn đề sở hữu trong các tập 
đoàn kinh tế ở Việt Nam

GS. TS. Nguyễn 
Kế Tuấn

Tác giả

Hội thảo khoa học quốc gia Lý luận và thực tế 
về tập đoàn kinh tế. Viện Nghiên cứu quản lý 
kinh tế trung ương, NXB Chính trị quốc gia và 
Thời báo Kinh tế đồng tổ chức, Hà Nội,

Hà Nội 05/2009

23
Về mối quan hệ giữa hoạt động 
nghiên cứu khoa học và chất 
lượng đào tạo

GS. TS. Nguyễn 
Kế Tuấn

Tác giả
Hội thảo khoa học của trường Đại học Kinh tế 
quốc dân, Sầm Sơn

Thanh 
Hóa 08/2008

24
Nhập siêu – Những nguyên 
nhân cơ bản và định hướng giải 
pháp.

GS. TS. Nguyễn 
Kế Tuấn

Tác giả
Hội thảo về các biện pháp giảm nhập siêu do 
Viện Khoa học Tài chính tổ chức, Hà Nội, 

Hà Nội 09/2008

25
Bản chất và vai trò của sở hữu 
trong nền kinh tế thị trường.

GS. TS. Nguyễn 
Kế Tuấn

Tác giả

Hội thảo Cơ cấu, vị trí và xu hướng vận động 
của các hình thức sở hữu, các thành phần kinh 
tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa ở Việt Nam do Đề tài khoa học 
cấp nhà nước KX04.09/06-10 tổ chức. Hà Nội, 

Hà Nội 08/2008

26

Khó khăn của doanh nghiệp 
nhỏ và vừa trong tiếp cận 
nguồn vốn tín dụng: những 
nguyên nhân nhìn từ hai phía

GS. TS. Nguyễn 
Kế Tuấn

Tác giả

Hội thảo khoa học quốc gia Khó khăn và thách 
thức của doanh nghiệp trong điều kiện bất ổn 
định kinh tế vĩ mô, Ủy ban Kinh tế Quốc hội, 
Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam 
và trường Đại học Kinh tế quốc dân đồng tổ 
chức. Hà Nội,

Hà Nội 10/2008

27
Một số vấn đề về biên soạn 
giáo trình trong điều kiện mới

GS. TS. Nguyễn 
Kế Tuấn

Tác giả
 Hội nghị công tác giáo trình ĐHKTQD, Hà 
Nội, 

Hà Nội 05/2008

28

Một số ý kiến về tiếp cận 
nghiên cứu vấn đề sở hữu trong 
nền kinh tế thị trường định 
hướng XHCN

GS. TS. Nguyễn 
Kế Tuấn

Tác giả
 Hội thảo khoa học Chương trình KX 04/06-
10, 

Hà Nội 04/2008



29
Tác động của hội nhập kinh tế 
quốc tế đến cạnh tranh ngành 
công nghiệp Việt Nam

GS. TS. Nguyễn 
Kế Tuấn

Tác giả  Hội thảo Hội khoa học kinh tế Hà Nội, Hà Nội 04/2008

30
Tác động của gia nhập WTO 
đến phát triển công nghiệp Việt 
Nam

GS. TS. Nguyễn 
Kế Tuấn

Tác giả
Hội thảo về về Tác động của gia nhập WTO 
với các ngành kinh tế Việt Nam do Trường Đại 
học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức,

Thành phố 
Hồ Chí 
Minh

10/2007

31
Cải cách hành chính và việc 
thực hiện các cam kết WTO 
của Việt Nam

GS. TS. Nguyễn 
Kế Tuấn

Tác giả
Hội thảo quốc gia Hậu gia nhập WTO do Đại 
học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức

Thành phố 
Hồ Chí 
Minh

08/2007

32
Cải thiện môi trường kinh 
doanh để đẩy nhanh 
CNH,HĐH ở Thủ đô

GS. TS. Nguyễn 
Kế Tuấn

Tác giả
Hội thảo của Chương trình cấp Nhà nước 
KX09 tổ chức, 

Hà Nội 05/2007

33
Về sự tham gia của Nghiên cứu 
sinh vào các hoạt động của Bộ 
môn. 

GS. TS. Nguyễn 
Kế Tuấn

Tác giả
Hội thảo Đào tạo Sau đại học của Trường Đại 
học Kinh tế quốc dân, 

Hà Nội 11/2007

34
Phát triển nguồn nhân lực trong 
công nghiệp.

GS. TS. Nguyễn 
Kế Tuấn

Tác giả
Hội thảo quốc tế do Đại học Công đoàn tổ 
chức, 

Hà Nội 08/2006

35
Một số vấn đề về Cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước. 

GS. TS. Nguyễn 
Kế Tuấn

Tác giả Hội thảo Kinh tế Việt Nam – Trung Quốc, Hà Nội 10/2006

36

Thực trạng và định hướng hoàn 
thiện chương trình đào tạo 
ngành quản trị kinh doanh Đại  
học Dân lập Phương Đông

PGS.TS Vũ Phán Tác giả
Hội thảo khoa học quốc gia "Xây dựng và 
hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản 
trị kinh doanh ở Việt Nam"

Hà Nội 10/2011

37

Xây dựng và hoàn thiện 
chương trình đào tạo cử nhân 
quản trị kinh doanh ở Việt Nam 
- Nhìn nhận tổng quan

PGS. TS Lê Công 
Hoa

Tác giả
Hội thảo khoa học quốc gia "Xây dựng và 
hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản 
trị kinh doanh ở Việt Nam"

Hà Nội 10/2011

38

 Tìm hiểu chương trình đào tạo 
cử nhân quản trị kinh doanh ở 
Trường Đại học Texas - Pan 
American

PGS.TS Lê Công 
Hoa

Tác giả
Hội thảo khoa học quốc gia "Xây dựng và 
hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản 
trị kinh doanh ở Việt Nam"

Hà Nội 10/2011



39
Năng lực nghiên cứu khoa học 
của sinh viên và giáo viên trẻ

PGS. TS Lê Công 
Hoa

Tác giả Hội thảo Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội 2008

40
Phân tích so sánh học liệu của 
SCU và NEU

PGS. TS Lê Công 
Hoa

Tác giả Hội thảo Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội 2007

41
Đào tạo đại học vừa làm, vừa 
học – Vấn đề và kiến nghị

PGS. TS Lê Công 
Hoa

Tác giả Hội thảo Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội 2009

42
Tìm hiểu chương trình cử nhân 
QTKD (BBA) ở Trường ĐH 
Texas- Pan American (UTPA)

PGS.TS Lê Công 
Hoa 

Tác giả Đổi mới chương trình Đào tạo cử nhân QTKD Đà Nẵng 2010

43
Hiệu lực quản trị công ty ở Việt 
Nam

PGS. TS Lê Công 
Hoa

Đồng tác giả Hội thảo quốc tế 2010

44
Phân tích so sánh học liệu của 
SCU và NEU

PGS. TS Lê Công 
Hoa

Tác giả ĐH. Kinh tế quốc dân Hà Nội 2007

45
Năng lực nghiên cứu khoa học 
của sinh viên và giáo viên trẻ

PGS. TS Lê Công 
Hoa

Tác giả ĐH. Kinh tế quốc dân Hà Nội 2008

46
Thực tập tốt nghiêp – Phân 
tích, nhận định và kiến nghị đổi 
mới

PGS. TS Lê Công 
Hoa

Tác giả Hội thảo Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội 2009

47
Đào tạo đại học vừa làm, vừa 
học – Vấn đề và kiến nghị

PGS. TS Lê Công 
Hoa

Tác giả Hội thảo Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội 2009

48
Về đổi mới chương trình đào 
tạo BBA

PGS. TS Lê Công 
Hoa

Tác giả Hội thảo dự án TRIG Hà Nội 2010

49
Sự phối hợp giữa các bộ phận 
trong quản lý đào tạo

PGS. TS Lê Công 
Hoa

Tác giả Hội thảo Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội 2010

50
Về đổi mới chương trình đào 
tạo BBA theo hệ thống tín chỉ

PGS. TS Lê Công 
Hoa

Tác giả Hội thảo Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội 2011

51
Về mô hình tập đoàn kinh tế 
nhà nước ở Việt Nam

PGS. TS Lê Công 
Hoa

Tác giả
Hội thảo Đề tài cấp nhà nước về Tập đòan kinh 
tế 

Hà Nội 2011

52
Quan hệ giữa Chính phủ với 
Tập đoàn kinh tế 

PGS. TS Lê Công 
Hoa

Tác giả
Hội thảo Đề tài cấp nhà nước về Tập đòan kinh 
tế 

Hà Nội 2011

53
Amway với việc phát triển 
mạng lưới phân phối

PGS. TS Lê Công 
Hoa

Đồng tác giả Hội thảo quốc gia vể marketing 2011



54
Tìm hiểu chương trình đào tạo 
BBA ở Đại học UTPA (USA) 

PGS. TS Lê Công 
Hoa

Tác giả
Hội thảo quốc gia về chương trình đào tạo 
BBA

2011

55 Xây dựng và hoàn thiện PGS. TS Lê Công Tác giả Hội thảo quốc gia về chương trình đào tạo 2011

56
Hiệu lực quản trị công ty ở Việt 
Nam

PGS. TS Lê Công 
Hoa

Đồng tác giả Hội thảo quốc tế về khủng hoảng kinh tế 2010

57
Xu thế đổi mới nội dung 
chương trình đào tạo quản trị 
kinh doanh

PGS.TS Ngô 
Kim Thanh

Tác giả
Hội thảo khoa học quốc gia "Xây dựng và 
hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản 
trị kinh doanh ở Việt Nam"

Hà Nội 10/2011

58
Đổi mới đào tạo QTKD theo 
nhu cầu XH ở VN

PGS.TS Ngô 
Kim Thanh -ĐH. 
KTQD

Tác giả Đào tạo cử nhân QTKD theo nhu cầu XH Đà Nẵng 2010

59
Đẩy mạnh hoạt động nghiên 
cứu khoa học của giáo viên 
Khoa Quản trị kinh doanh

PGS. TS Ngô 
Kim Thanh

Tác giả
Hội thảo khoa học về ;” Tăng cường hoạt động 
nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất 
lượng đào tạo của Trường Đại học KTQD

Hà Nội 2008

60

Mối quan hệ giữa các hình thức 
sở hữu và các loại hình doanh 
nghiệp trong nền kinh tế thị 
trường định hướng XHCN

PGS. TS Ngô 
Kim Thanh

Tác giả

Hội thảo “Cơ cấu, vị trí và xu hướng vận động 
của các hình thức sở hữu, các thành phần kinh 
tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa ở Việt Nam”

08/2009

61
Nhân sự cấp cao và những vấn 
đề đặt ra cho các doanh nghiệp 
hiện nay

PGS. TS Ngô 
Kim Thanh

Tác giả Hội thảo của VCCI tổ chức tại Hà Nội Hà Nội 12/2008

62

Đa dạng hóa các hình thức sở 
hữu và các loại hình doanh 
nghiệp – giải pháp đảm bảo 
phù hợp của QHSX với lực 
lượng sản xuất

PGS. TS Ngô 
Kim Thanh

Tác giả
Hội thảo “Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất 
và từng bước hoàn thiện QHSX”

16/10/200
9

63
Giải pháp đối phó của doanh 
nghiệp Việt Nam trong suy 
thoái kinh tế

PGS. TS Ngô 
Kim Thanh

Tác giả

Hội thảo khoa học quốc gia “Ngăn chặn suy 
giảm kinh tế”, Ủy ban Kinh tế Quốc hội, 
Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, 
trường Đại học Kinh tế quốc dân đồng tổ chức

Hà Nội 05/2009



64
Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà 
Nước – Giải pháp phát triển 
bền vững

PGS. TS Ngô 
Kim Thanh

Tác giả
 Hội thảo “Tái cấu trúc và phát triển doanh 
nghiệp nhà nước” Vietnam SOEs Summit, do 
Bộ KH&DT tổ chức

Hà Nội 10/08/09

65
Xây dựng đội ngũ doanh nhân 
– Quan điểm và giải pháp

PGS. TS Ngô 
Kim Thanh

Tác giả
Hội thảo của đề tài “Xây dựng và phát triển đội 
ngũ doanh nhân Việt Nam”

17/06/201
0

66
Những vấn đề cần giải quyết 
trong đào tạo theo tín chỉ

PGS.TS Ngô 
Kim Thanh 

Tác giả Đổi mới chương trình Đào tạo cử nhân QTKD Đà Nẵng 2010

67
Phát triển mạng lưới phân phối 
của các doanh nghiệp Việt Nam

PGS. TS Ngô 
Kim Thanh

Tác giả

Hội thảo về Phát triển hệ thống phân phối ở 
Việt Nam nằm trong chương trinh quốc gia của 
VCCI phối hợp với các sở KH&ĐT Tỉnh tổ 
chức tại Hà Nội, Hưng Yên và Thái Nguyên

06/2010

68
Đào tạo theo nhu cầu xã hội 
trong kinh tế thị trường ở Việt 
Nam

PGS. TS Ngô 
Kim Thanh

Tác giả
Hội thảo cụm 5 Trường Đại học lớn ở Việt 
nam, tổ chức tại Côn Minh Trung Quốc

04/2010

69
Vấn đề áp dụng học chế tín chỉ 
trong đào tạo đại học hình thức 
vừa học vừa làm

PGS. TS Ngô 
Kim Thanh

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

2011

70
Xu thế đổi mới nội dung đào 
tạo quản trị kinh doanh

PGS. TS Ngô 
Kim Thanh

Tác giả Hội thảo của khoa Hà Nội 2011

71
Vai trò của Bộ môn trong đào 
tạo tín chỉ ở Đại học kinh tế 
Quốc dân

PGS. TS Ngô 
Kim Thanh

Tác giả  Hội thảo cán bộ chủ chốt của ĐH KTQD Hà Nội 04/2011

72
Đổi mới phương pháp giảng 
dạy và nghiên cứu khoa hoc 
của nữ giáo viên

PGS. TS Ngô 
Kim Thanh

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

Hà Nội 10/07/11

73

Đa dạng hoá các mô hình liên 
kết kinh tế nhằm thúc đẩy phát 
triển nông nghiệp nông thôn 
nước ta

PGS. TS Vũ 
Minh Trai 

Tác giá
 Hội thảo khoa học quốc gia về chính sách và 
các hình thức tổ chức trong nông nghiệp nông 
thôn Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XXI

Hà Nội 09/2009

74
Một số căn cứ đánh giá bổ 
sung cho chiến lược phát triển 
Hà Nội thời kỳ 2000-2010

PGS. TS Vũ 
Minh Trai 

Tác giả
Hội thảo khoa học phát triển kinh tế Hà Nội 
(2001-2010)

Hà Nội 06/2009



75

Một số suy nghĩ về bài tập 
nhóm trong đào tạo ngành quản 
trị kinh doanh ở Trường Đại 
học Kinh tế quốc dân

TS. Trương Đức 
Lực

Tác giả
Hội thảo khoa học quốc gia "Xây dựng và 
hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản 
trị kinh doanh ở Việt Nam"

Hà Nội 10/2011

76

Một số suy nghĩ về bài tập 
nhóm trong đào tạo ngành quản 
trị kinh doanh ở trường đại học 
ở Việt Nam

TS. Trương Đức 
Lực

Tác giả
 Hội thảo quốc gia tại Hà Nội về “Xây dựng và 
hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản 
trị kinh doanh ở Việt Nam"

Hà Nội 2011

77
Cầu nối giữa nhà trường và 
doanh nghiệp trong đào tạo 
quản trị kinh doanh

TS. Nguyễn Thị 
Hoài Dung

Tác giả
Hội thảo khoa học quốc gia "Xây dựng và 
hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản 
trị kinh doanh ở Việt Nam"

Hà Nội 10/2011

78
“Challenges  of global crisis to 
Vietnam’s garments firms”. 

TS. Nguyễn Thị 
Hoài Dung 

Tác giả

Hội thảo Khoa học Quốc tế “Khủng hoảng 
kinh tế toàn cầu: thực trạng, bài học và đường 
hướng phục hồi”, Trường Đại học Kinh tế 
Quốc dân chủ trì và phối hợp với Trường Đại 
Học Paris North, Đại Học Rouen, Pháp và Đại 
Học Quốc Gia Chungnam, Hàn Quốc

2009

79

Chương trình đào tạo quản trị 
kinh doanh của Trường kinh 
doanh Norwich, Đại học East 
Anglia, UK

TS. Nguyễn 
Thành Hiếu

Tác giả
Hội thảo khoa học quốc gia "Xây dựng và 
hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản 
trị kinh doanh ở Việt Nam"

Hà Nội 10/2011

80
Supply Chain Integration, its 
Antecedents and Consequences 

TS. Nguyễn 
Thành Hiếu

Tác giả
Trường đại học Nottingham, Anh Quốc tổ chức 
tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ 
Kỳ 2009

81

Chương trình đào tạo Quản trị 
kinh doanh của trường Kinh 
doanh Norwich, Đại học UEA, 
UK. 

TS. Nguyễn 
Thành Hiếu

Tác giả Hội thảo quốc gia về Quản trị kinh doanh Hà Nội 2011

82
Xây dựng và hoàn thiện 
chương trình cử nhân QTKD 
tại Việt Nam

Ths. Hoàng Thị 
Thanh Hương

Đồng tác giả Hội thảo cấp Quốc gia tại Hà Nội Hà Nội 10/2011



83

The International 
Competitiveness of the 
Vietnamese Apparel Industry: 
An Application of Michael 
Porter’s Theory of the 
Competitive Advantage of 
Nations

Ths. Hoàng Thị 
Thanh Hương

Đồng tác giả
Hội thảo “Selected Research Papers under 
Higher Education Project” tại Hà Nội

Hà Nội 07/2011

84
Một vài suy nghĩ về đổi mới 
CTĐT cử nhân QTKD theo 
cách tiếp cận AACSB

Ths. Hoàng Thị 
Thanh Hương

Tác giả
Hội thảo ĐH KTQD “Đổi mới chương trình 
đào tạo cử nhân QTKD”, Đà Nẵng

Đà Nẵng 07/2010

85

FDI and Wage Gap in Vietnam. 
Hội thảo Khoa học Quốc tế 
“Firms and Wages:  New Tác 
giả Research Using Linked 
Employer-Employee Data”

Ths. Hoàng Thị 
Thanh Hương

Tác giả
Hội thảo do Central European University và 
Upjohn Institute for Employment Research tổ 
chức  tại Budapest

05/2010

86
Challenges  of global crisis to 
Vietnam’s garments firms

Ths. Hoàng Thị 
Thanh Hương

Đồng tác giả
Hội thảo Khoa học Quốc tế “Khủng hoảng 
kinh tế toàn cầu: thực trạng, bài học và đường 
hướng phục hồi” tại ĐH KTQD

Hà Nội 12/2009

87

Chương trình đào tạo Quản trị 
doanh nghiệp chất lượng cao ở 
Trường Đại học Kinh tế quốc 
dân qua kết quả điều tra sinh 
viên

Ths. Hoàng Thị 
Thanh Hương & 
Ths. Vũ Hoàng 
Nam

Đồng tác giả
Hội thảo khoa học quốc gia "Xây dựng và 
hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản 
trị kinh doanh ở Việt Nam"

Hà Nội 10/2011

88
Một số đánh giá về hiệu quả 
hoạt động của các tập đoàn 
kinh tế Nhà nước ở Việt Nam

Ths. Vũ Hoàng 
Nam

Tác giả

Hội thảo Khoa học Quốc gia tại Hà Nội về 
“Mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: Cơ sở lý 
luận và thực tiễn”, 

22/9/2009

89

Về xây dựng chương trình đào 
tạo cử nhân quản trị kinh doanh 
của Trường đại học bang 
California (CSULB) tại Long 
Beach, Hoa Kỳ

Ths. Hà Sơn 
Tùng

Đồng tác giả
Hội thảo khoa học quốc gia "Xây dựng và 
hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản 
trị kinh doanh ở Việt Nam"

Hà Nội 10/2011



110
Giảng dạy môn quản trị chiến 
lược tại ĐH bang California ( 
USA)

ThS. Hà Sơn 
Tùng

Tác giả Đổi mới chương trình Đào tạo cử nhân QTKD Đà Nẵng 2010

90
Đánh giá chương trình đào tạo 
cử nhân Quản trị kinh doanh 
qua thực tế người học

Ths. Trương Tuấn 
Anh và Câu lạc 
bộ Doanh nhân 
tương lai (CFE

Tác giả
Hội thảo khoa học quốc gia "Xây dựng và 
hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản 
trị kinh doanh ở Việt Nam"

Hà Nội 10/2011

91

Chương trình hợp tác đào tạo 
cử nhân Quản trị kinh doanh và 
thương mại giữa Trường Đại 
học Kinh tế quốc dân (NEU) và 
Trường Victoria University of 
Wellington, New Zealand 
(VUW)

TS. Đào Thanh 
Tùng

Tác giả
Hội thảo khoa học quốc gia "Xây dựng và 
hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản 
trị kinh doanh ở Việt Nam"

Hà Nội 10/2011

92
Chương trình đào tạo cử nhân 
QTKD ở Australia

TS. Đào Thanh 
Tùng

Tác giả Đổi mới chương trình Đào tạo cử nhân QTKD Đà Nẵng 2010

93

Chương trình đào tạo bậc cử 
nhân ngành quản trị kinh 
doanh, Trường Đại học Thăng 
Long -Những bước phát triển 
và hoàn thiện

TS. Vũ Hùng 
Phương

Đồng tác giả
Hội thảo khoa học quốc gia "Xây dựng và 
hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản 
trị kinh doanh ở Việt Nam"

Hà Nội 10/2011

1
Bàn về chất lượng đào tạo cử 
nhân QTKD thuộc khoa QTKD- 
ĐH. KTQD

GS.TS Nguyễn 
Đình Phan

Tác giả Đổi mới chương trình Đào tạo cử nhân QTKD Đà Nẵng 2010

2
Lạm bàn về xác định nhu cầu 
xã hội về đào tạo cử nhân quản 
trị kinh doanh

PGS.TS Nguyễn 
Ngọc Huyền

Tác giả
Hội thảo khoa học quốc gia "Xây dựng và 
hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản 
trị kinh doanh ở Việt Nam"

Hà Nội 10/2011

3
Vai trò của DNNN và các DN 
khác trong nền kinh tế thị 
trường định hướng XHCN

PGS.TS.Nguyễn 
Ngọc Huyền

Tác giả
Hội thảo khoa học quốc gia Mô hình kinh tế 
tổng quát trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở 
Việt Nam: Cơ sở lý luận và thực tiễn

BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP



4
Làm gì để có thể phát triển 
chương trình đào tạo đáp ứng 
nhu cầu thị trường LĐ

PGS.TS Nguyễn 
Ngọc Huyền

Tác giả Đào tạo cử nhân QTKD theo nhu cầu XH Đà Nẵng 2010

5
Một vài kiến nghị về cải tiến tổ 
chức đánh giá kết quả học tập 
của hệ đào tạo vừa học vừa làm

PGS.TS.Nguyễn 
Ngọc Huyền

Tác giả
 Hội nghị tăng cường quản lý và nâng cao chất 
lượng đào tạo hệ đại học vừa học vừa làm năm 
2009

2009

6
Về sự phát triển công nghiệp 
phụ trợ Việt Nam

PGS.TS.Nguyễn 
Ngọc Huyền

Tác giả

 Hôi thảo khoa học: “Những vấn đề lý luận và 
thực tiễn về điều chỉnh cơ cấu kinh tế theo 
hướng hiện đại và phát triển bền vững” tháng 
1.2010

7
Những bài học về quản lý và 
quản trị tập đoàn kinh tế nhà 
nước nhìn từ góc độ Vinashin

PGS.TS.Nguyễn 
Ngọc Huyền

Tác giả
 Hội thảo khoa học “Mô hình tổ chức và hoạt 
động của các tập đoàn kinh tế VN”

2007

8

Một số nhận xét về chương 
trình đào tạo các chuyên ngành 
thuộc khoa QTKD- ĐH. 
KTQD

PGS.TS Nguyễn 
Văn Phúc

Tác giả Đổi mới chương trình Đào tạo cử nhân QTKD Đà Nẵng 2010

9
Đề xuất phương pháp đánh giá 
chất lượng chương trình đào 
tạo cử nhân quản trị kinh doanh

TS. Đỗ Thị Đông Tác giả
Hội thảo khoa học quốc gia "Xây dựng và 
hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản 
trị kinh doanh ở Việt Nam"

Hà Nội 10/2011

10

Chất lượng tăng trưởng kinh tế 
của ngành may mặc xuất khẩu 
của Việt Nam: góc nhìn từ 
chuỗi giá trị

TS. Đỗ Thị Đông Tác giả
Hội thảo khoa học quốc tế về Chất lượng tăng 
trưởng kinh tế Việt Nam: giai đoạn 2001- 2010 
và định hướng tới năm 2020

Hà Nội 2011

11
An Essay on Trade Openness 
and Earning Gap in Viet Nam

ThS.Ngô Thị Việt 
Nga

Tác giả Hội thảo Diễn đàn VDF Hà Nội 2004

12
Các chương trình đào tạo quản 
trị kinh doanh tốt nhất ở Hoa 
Kỳ có điểm gì chung?

ThS. Trần Quang 
Huy

Đồng tác giả
Hội thảo khoa học quốc gia "Xây dựng và 
hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản 
trị kinh doanh ở Việt Nam"

Hà Nội 10/2011



13
Chương trình khởi sự kinh 
doanh hướng tới chuẩn quốc tế

ThS. Trần Quang 
Huy

Đồng tác giả
Hội thảo khoa học quốc gia "Xây dựng và 
hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản 
trị kinh doanh ở Việt Nam"

Hà Nội 10/2011

14
Best undergranduate business 
programs in the United States: 
What do they have in common?

Huy Q. Tran, 
Doctoral 
Candidate

Đồng tác giả
Hội thảo khoa học quốc gia "Xây dựng và 
hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản 
trị kinh doanh ở Việt Nam"

Hà Nội 10/2011

15
Toward a world -class quality 
entrepreneurship program

Huy Q. Tran, 
Doctoral 
Candidate

Đồng tác giả
Hội thảo khoa học quốc gia "Xây dựng và 
hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản 
trị kinh doanh ở Việt Nam"

Hà Nội 10/2011

16
Phát triển các ngành công 
nghiệp mũi nhọn của Hà Nội 
để thúc đẩy CNH, HĐH

ThS. Nguyễn Thị 
Phương Lan

Tác giả
Hội thảo “Đẩy nhanh quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa thủ đô”

Hà Nội 2010

17
Tiếp cận mới về chất lượng đào 
tạo cử nhân QTKD

ThS. Đặng Ngọc 
Sự và ThS. 
Nguyễn Đình 
Trung

Đồng tác giả Đổi mới chương trình Đào tạo cử nhân QTKD Đà Nẵng 2010

18
Nâng cao chất lượng chương 
trình đào tạo QTKD ở VN

ThS. Phạm Hồng 
Hải- GV kiêm 
giảng khoa 
QTKD-
ĐH.KTQD

Tác giả Đào tạo cử nhân QTKD theo nhu cầu XH Đà Nẵng 2010

19
Đào tạo BBA dưới góc nhìn 
người học

CN. Nguyễn Thị 
Phương Linh

Tác giả Đào tạo cử nhân QTKD theo nhu cầu XH Đà Nẵng 2010

1

Một số vấn đề trong việc thực 
thi trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 
Nam - Suy nghĩ về việc thiết kế 
chương trình đào tạo cho doanh 
nghiệp

PGS.TS Nguyễn 
Mạnh Quân

Tác giả
Hội thảo khoa học quốc gia "Xây dựng và 
hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản 
trị kinh doanh ở Việt Nam"

Hà Nội 10/2011

2
Đào tạo BBA gắn với cơ sở 
thực tiễn

PGS.TS Nguyễn 
Mạnh Quân

Tác giả Đào tạo cử nhân QTKD theo nhu cầu XH Đà Nẵng 2010

BỘ MÔN VĂN HÓA KINH DOANH



3
Đào tạo Chất lượng cao theo 
nhu cầu XH- Đào tạo định 
hướng theo chức danh

PGS.TS Nguyễn 
Mạnh Quân

Tác giả Đào tạo cử nhân QTKD theo nhu cầu XH Đà Nẵng 2010

4
Khơi dậy nguồn động lực hoạt 
động khoa học của giảng viên 
các trường ĐH ở nước  ta

PGS.TS Nguyễn 
Mạnh Quân

Tác giả Đổi mới chương trình Đào tạo cử nhân QTKD Đà Nẵng 2010

5

Xu thÕ trong c¹nh tranh 
toµn cÇu - sù xuÊt hiÖn 
cña thuyÕt Qu¶n lý B»ng 
Gi¸ trÞ (MBV) vµ v¨n ho¸ 
doanh nghiÖp - Vai trß 
cña chóng trong viÖc 
n©ng cao n¨ng lùc c¹nh 
tranh cho doanh nghiÖp 

PGS.TS. Nguyễn 
Mạnh Quân

Tác giả

Héi th¶o quèc gia vÒ Ph¸t triÓn V¨n 
ho¸ doanh nghiÖp vµ viÖc n©ng cao 
n¨ng lùc c¹nh tranh cho doanh nghiÖp 
VN sau khi ViÖt Nam gia nhËp WTO

Hà Nội 05/2008

6
Lạm phát – Dấu hiệu của sự 
thay đổi về môi trường hoạt 
động của doanh nghiệp

PGS.TS. Nguyễn 
Mạnh Quân

Tác giả

Hội thảo “Nâng cao chất lượng quản trị doanh 
nghiệp vượt qua thử thách của lạm phát” trong 
khuôn khổ 11 Hội thảo trong chương trình 
đánh giá 2 năm sau khi tham gia WTO, Bộ 
Công-Thương, Hà Nội.

Hà Nội 08/2008

7

Làm thế nào để doanh nghiệp 
có thể phát triển bền vững và 
hội nhập thành công vào thị 
trường toàn cầu?

PGS.TS. Nguyễn 
Mạnh Quân

Tác giả
Đối thoại “Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam 
trong toàn cầu hóa”

Hà Nội 05/2009

8

Đổi mới cơ cấu, nội dung đào 
tạo và phương thức đào tạo đối 
với hệ đào tạo đại học vừa làm 
vừa học bắt nhịp với sự thay 
đổi của nền kinh tế

PGS.TS. Nguyễn 
Mạnh Quân

Tác giả
Hội thảo “Đổi mới phương thức đào tạo đối 
với hệ đại học vừa làmn vừa học”; Trường ĐH 
KTQD, Hà Nội

Hà Nội 09/2009



9

Bàn về cách tiếp cận trong việc 
xác định cón đường phát triển 
của nền kinh tế và việc điều 
hành của nhà nước đối với nền 
kinh tế thị trường có định 
hướng

PGS.TS. Nguyễn 
Mạnh Quân

Tác giả
Hội thảo “Mô hình kinh tế tổng quát của Việt 
Nam”; Chương trình cấp nhà nước KX04/06-
10 tổ chức. Hà Nội, 9/2009, Hà Nội.

Hà Nội 09/2009

10

Mở “chợ” cho sản phẩm khoa 
học và công nghệ, một giải 
pháp góp phần tạo nguồn thu từ 
hoạt động khoa học và công 
nghệ của các trường đại học 

PGS.TS. Nguyễn 
Mạnh Quân

Tác giả
Hội thảo “giải pháp tăng nguồn thu từ hoạt 
động khoa học và công nghệ của các trường 
đại học”, Hà Nội

Hà Nội 10/2009

11

Đảm bảo tăng trưởng kinh tế 
và phát triển xã hội một cách 
hiệu quả và cân bằng – Một số 
vấn đề cần hoàn thiện về 
phương tiếp cận

PGS.TS. Nguyễn 
Mạnh Quân

Tác giả

Hội thảo “Quản điểm và giải pháp đảm bảo 
gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, 
công bằng xã hội ở nước ta”, Đề tài nhà nước 
KX04/06-10, Chương trình KH&CN trong 
điểm cấp nhà nước KX04/06-10

Hà Nội 11/2009

12

Phát huy giá trị và bản sắc văn 
hóa dân tộc trong việc xây 
dựng hình ảnh và thương hiệu 
quốc gia cho sản phẩm và 
doanh nghiệp Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 
Mạnh Quân

Tác giả

Hội thảo “Giải pháp vi mô nhằm phát huy 
nguồn lực trí tuệ Việt Nam phục vụ sự nghiệp 
xây dựng và phát triển đất nước”, Đại học 
KHXH&VN, Hà Nội

Hà Nội 3/1010

13
Xây dựng và phát triển văn hóa 
doanh nghiệp cho Tập đoàn 
Điện lực Việt nam

PGS.TS. Nguyễn 
Mạnh Quân

Tác giả Hà Nội và TP HCM Hà Nội 04/2010

14

Một số vấn đề trong việc thực 
thi trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 
Nam – Suy nghĩ về việc thiết 
kế chương trình đào tạo cho 
doanh nghiệp

PGS.TS. Nguyễn 
Mạnh Quân

Tác giả
Hội thảo Quốc gia về đào tạo của Khoa QTKD 
nhân kỷ niệm 55 năm thành lập khoa và trường 
ĐH KTQD, 1956-2011.

Hà Nội 10/2011

15
Doanh nhân – Doanh nghiệp và 
việc thực thi trách nhiệm xã hội 
của doanh nghiệp

PGS.TS. Nguyễn 
Mạnh Quân

Tác giả
Hội thảo “Doanh nhân, doanh nghiệp phật tử 
trong thời hội nhập”, Kỷ niệm 30 năm thành 
lập Giáo hội Phật giáo VN, TP HCM.

10/2011



16
Thực thi trách nhiệm xã hội 
–Doanh nghiệp là then chốt” 

PGS.TS. Nguyễn 
Mạnh Quân

Tác giả
Hội thảo “Thể chế hóa trách nhiệm xã hội của 
các Tổ chức tài chính tại Việt Nam”; 
VDB/ADFIAP/CIPE.

TP Hạ 
Long, 
Quảng 
Ninh

08/2011

17

Position-focused  education by 
“the Extension of the 
classroom to the enterprise” – 
Testing a pilot program on 
training of professional 
managers in The National 
Economic University 

PGS.TS. Nguyễn 
Mạnh Quân

Tác giả
Hội thảo “Hợp tác công tư giữa các trường đại 
học và doanh nghiệp: So sánh thực tiễn châu 
Âu và Việt Nam”

Hà Nội 11/2011

18
Vai trò và vị trí các môn học 
“kỹ năng mềm” trong hệ thống 
kiến thức quản trị kinh doanh

PGS.TS Dương 
Thị Liễu

Tác giả
Hội thảo khoa học quốc gia "Xây dựng và 
hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản 
trị kinh doanh ở Việt Nam"

Hà Nội 10/2011

19
Vấn đề xây dựng văn hóa kinh 
doanh trong các doanh nghiệp 
trên địa bàn Hà Nội

PGS.TS. Dương 
Thị Liễu

Tác giả

Hội thảo chào mừng Đại lế kỷ niệm 1000 năm 
Thăng Long-Hà Nội do Viện nghiên cứu phát 
triển kinh tế-xã hội Hà Nội và Đại học Kinh tế 
Quốc dân phối hợp tổ chức

Hà Nội 09/2011

Đẩy mạnh văn hóa doanh nghiệp
PGS.TS. Dương 
Thị Liễu

Tác giả Hà Nội 2009

Hội nhập và văn hoá kinh 
doanh Việt Nam

PGS.TS. Dương 
Thị Liễu

Tác giả
 Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 3 do 
Viện khoa học xã hội Việt Nam và Đại học 
Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức 

Hà Nội
2008

Cần đưa văn hoá xử, văn hoá PGS.TS. Dương Tác giả Hội thảo “Văn hoá nghề” do Hội Dạy nghề Hà Nội 2008
Cạnh tranh không lành mạnh 
dưới góc nhìn đạo đức kinh 
doanh

PGS.TS. Dương 
Thị Liễu

Tác giả
Hội thảo “Thực trạng cạnh tranh không lành 
mạnh ở Việt Nam” do Cục Quản lý cạnh tranh, 
Bộ Công thương tổ chức

Hà Nội
2007

Văn hoá doanh nghiệp và giải 
pháp nâng tầm văn hoá doanh 
nghiệp Việt Nam trước thách 
thức hội nhập

PGS.TS. Dương 
Thị Liễu

Tác giả
Hội  thảo “Văn hoá doanh nghiệp và văn hoá 
doanh nhân trong quá trình hội nhập”

Hà Nội

2006



20
Phương pháp giảng dạy trong 
đào tạo BBA

TS. Trương Thị 
Nam Thắng

Tác giả Đổi mới chương trình Đào tạo cử nhân QTKD Đà Nẵng 2010

21
Comparative research on some 
elements of Corporate Culture 
in Japan and Vietnam

TS.Nguyễn Thị 
Ngọc Anh

Tác giả
Công trình nghiên cứu theo chương trình 
Japanese Studies Programme, Japan 
Foundation

2010

22
A philosophical approach to 
business culture – the case of 
Vietnam

TS.Nguyễn Thị 
Ngọc Anh

Tác giả Hội thảo Quốc tế giành cho các học giả trẻ

Đại học 
Tổng hợp 
Kyoto, 
Nhật Bản

2010

23
Economic Transition and 
Business Culture in Vietnam

TS.Nguyễn Thị 
Ngọc Anh

Tác giả Hội thảo Quốc tế giành cho các học giả trẻ

Đại học 
Tổng hợp 
Kyoto, 
Nhật Bản

2009

24

Góp phần tìm hiểu hoạt động 
kinh doanh và văn hóa kinh 
doanh cổ truyền của người Việt 
Nam

TS.Nguyễn Thị 
Ngọc Anh

Tác giả

Hội thảo khoa học: “Đặc điểm tư duy và lối sống của con người Việt Nam hiện nay trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế”. 

Viện Triết 
học, Viện 
Khoa học 
Xã hội 
Việt Nam

2009



BÁO CÁO HỘI NGHỊ, HỘI THẢO GIAI ĐOẠN 2006-2011


































