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LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Trần Việt Lâm

Năm sinh : 1954

Nơi sinh : Thành phố Phủ Lý

Địa chỉ liên lạc : T18. 3503, Khu đô thị Times City, Hà Nội

Học vị : Tiến sỹ

Chức danh khoa học (Học hàm) : Phó giáo sư 

Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại/trước khi nghỉ hưu) : Khoa Quản trị kinh doanh, 
Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Điện thoại : 0912147109

Email : Vietlam_Neu@yahoo.com.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đào tạo dài hạn

Bậc Đào tạo Nơi đào tạo

Đại học Trường Đại học Bách khoa, Hà Nội

Tiến sỹ Trường Đại học tổng hợp Vác sa va, Cộng hòa Ba Lan

Đào tạo ngắn hạn

Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo

Từ 1-1979 đến 11-1982 Lý luận chính trị Trường Đảng Hà Nội 

Từ  10-1985 đến 6-1986 Quản lý kinh tế Trường Đại học kinh tế quốc dân

Từ 11-1999 đến 2-2000 Quản lý nhà nước Học viện Hành chính quốc gia.



Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Mức độ sử dụng

Tiếng Anh, tiếng Nga Đọc, viết

Tiếng Ba Lan Đọc, nghe, nói, viết

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm

1977-1989 Viện Toán-Kinh tế, Uỷ ban
kế hoạch nhà nước

Nghiên cứu viên

1990-1994 Khoa  Quản  lý,  Đại  học
tổng hợp Vác sa va, Ba Lan

Nghiên cứu sinh

1995-1997 Khoa  Quản  lý,  Đại  học
tổng hợp Vác sa va, Ba Lan

Cộng tác viên

1998-2001 Viện Chiến lược phát triển,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nghiên cứu viên

2002 đến nay Khoa Quản trị kinh doanh,
Đại học Kinh tế quốc dân

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)

Thời gian
thực hiện

Tên chương trình, đề tài
Cấp quản
lý đề tài

Trách nhiệm
tham gia 
trong đề tài

Tình trạng đề 
tài 

(đã nghiệm 
thu/chưa 
nghiệm thu)

2000
Cơ sở khoa học của các dự 
báo kinh tế vĩ mô đến năm 
2010 

Nhà nước Tham gia Đã nghiệm thu

2000 Mô hình hoá tác động của 
một số yếu tố tài chính-tiền
tệ đến tăng trưởng kinh tế 
VN ở tầm ngắn hạn và 

Bộ Thư ký Đã nghiệm thu



trung hạn

2001

Nghiên cứu tác động của 
khoa học và công nghệ đến
tăng trưởng kinh tế trong 
giai đoạn công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá

Bộ Tham gia Đã nghiệm thu

2008

Phát triển nguồn nhân lực-
Biện pháp quan trọng để 
nâng cao năng lực cạnh 
tranh của các DN may 
trong bối cảnh Việt Nam là 
thành viên của Tổ chức 
thương mại thế giới

Bộ Chủ nhiệm Đã nghiệm thu

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

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)

1999 Xây dựng dự báo bằng 
phương pháp trọng số điều 
hoà

Tạp chí Kinh tế và Dự 
báo

Đồng tác giả 

1999 Về Bảng cân đối liên ngành 
năm 1996

Tạp chí Kinh tế và  Dự 
báo

Tác giả 

2001 Lý thuyết quyết định trong 
quản trị kinh doanh

Tạp chí Kinh tế và Phát 
triển

Tác giả

2002 Đánh giá sự thay đổi cơ cấu 
và dự báo cơ cấu các chỉ tiêu 
kinh tế-xã hội

Tạp chí Kinh tế và Dự 
báo

Tác giả 

2005 Phát triển thị trường khoa học Tạp chí Kinh tế và Phát Tác giả



và công nghệ : Những vấn đề 
từ phía doanh nghiệp

triển

2006 Hoạt động sở hữu công 
nghiệp trong các DN Việt 
Nam hiện nay

Tạp chí Kinh tế và Phát 
triển

Tác giả

2006 Giảm chi phí kinh doanh-
Biện pháp quan trọng để nâng
cao năng lực cạnh tranh các 
sản phẩm của VN

Tạp chí Kinh tế và Phát 
triển

Tác giả

2009 Nâng cao hiệu quả kinh 
doanh của các DN may Việt 
Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát 
triển

Tác giả

2009 Rủi ro tài chính từ lãi suất 
tiền vay đối với các DN Việt 
Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát 
triển

Tác giả

2010 Tái cấu trúc tài chính các DN 
Việt Nam sau khủng hoảng

Tạp chí Kinh tế và Phát 
triển

Tác giả

2011 Hoạt động mua bán, sáp nhập
và tái cấu trúc DN Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát 
triển

Tác giả

2011 Nghề quản trị kinh doanh và 
dạy quản trị kinh doanh

Tạp chí Kinh tế và Phát 
triển

Tác giả

2012 Đòn bẩy kinh doanh và đòn 
bẩy tài chính trong các DN xi 
măng Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát 
triển

Tác giả

2012 Kiểm soát nội bộ của các DN 
nhà nước

Tạp chí Kinh tế và Phát 
triển

Tác giả

2013 Lý thuyết người đại diện, Lý 
thuyết trò chơi và bài toán 
Người đại diện vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp 

Tạp chí Kinh tế và Phát 
triển 

Tác giả

2015 Đổi mới quản trị công ty và Tạp chí Kinh tế và Phát  Tác giả



những yêu cầu đối với cổ 
phần hóa DN nhà nước ở Việt
Nam

triển 

2017 Chuỗi giá trị toàn cầu sản 
phẩm đồ gỗ của Việt Nam 
trong bối cảnh hội nhập kinh 
tế

Tạp chí Công thương Tác giả

3. Các báo cáo khoa học tại các hội thảo trong nước và quốc tế: Tên công 
trình, năm công bố, nơi công bố

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

4-1985 Những sử dụng bước đầu 
phương pháp cân đối liên ngành
trong kế hoạch hoá nền kinh tế 
quốc dân

Tác giả Hội nghị khoa 
học toàn quốc  
“Toán học, điều 
khiển học và kỹ 
thuật thông tin 
trong quản lý”

1-1996 Input-Output Methods in 
Transitional Economies

Đồng chủ trì Hawaii, United 
States

9-9-2016 Nâng cấp chuỗi giá trị sản 
phẩm đồ gỗ của Việt Nam trong
bối cảnh hội nhập kinh tế

Tác giả Hội thảo khoa 
học quốc gia 
“Phát triển kinh 
doanh bền vững 
trong bối cảnh hội
nhập”

18-10-2017 Phát triển công nghiệp hỗ trợ 
tại Việt Nam

Tác giả Hội thảo khoa 
học quốc tế “Sản 
xuất và tiêu dùng 
bền vững”

27-9-2018 Thách thức của cuộc cách mạng Tác giả Hội thảo khoa 



công nghiệp 4.0 đối với quản trị
nguồn nhân lực của các doanh 
nghiệp Việt Nam

học quốc tế “Kinh
doanh bền vững 
trong bối cảnh 
cách mạng công 
nghiệp 4.0”

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

Năm xuất
bản 

Tên sách

Mức độ tham gia

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

Nơi xuất bản

2002 Giáo trình Chiến lược 
kinh doanh và phát 
triển DN

Tham gia viết 
chương 2

NXB Lao động-xã hội

    2007 Giáo trình Quản trị 
kinh doanh

Tham gia viết 
chương 4 và chương 
11

NXB Đại học kinh tế 
quốc dân

2009 Giáo trình Chiến lược 
kinh doanh trong nền kt
toàn cầu

Tham gia viết 
chương 3

NXB Đại học kinh tế 
quốc dân

2009 Giáo trình Phương 
pháp tối ưu trong kinh 
doanh

Viết một mình NXB Đại học kinh tế 
quốc dân

2013 Giáo trình Quản trị  
kinh doanh 

Tham gia viết 
chương 17, 18

NXB Đại học kinh tế 
quốc dân

                                                                                    Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2019

       Xác nhận của cơ quan                                                  Người  khai ký tên
  

                                                                                                  Trần Việt Lâm
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