
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 

 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC  
          

1. Họ và tên:Nguyễn Thu Thủy 
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8. Đơn vị công tác:  
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9. Lĩnh vực nghiên cứu: 

 

502 Kinh tế và kinh doanh 

50202 Kinh doanh và quản lý 

Lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu (nêu tối đa 3 lĩnh vực) :  

Khởi sự kinh doanh 

Chiến lược kinh doanh 

Quản trị nhân lực 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

10. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học ĐH KTQD Ngân hàng- Tài 

Chính 

1996 

Thạc sỹ Boise State University Quản trị kinh doanh 1999 

Tiến sỹ ĐH KTQD Quản trị kinh doanh 2015 



Thực tập sinh khoa học    

11. Trình độ ngoại ngữ 

Tên Ngoại ngữ Nghe Nói Đọc 

Anh Tốt Tốt Tốt 

    

12. Quá trình công tác1 

 

Thời gian 

(Từ năm ... đến năm...) 

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên 

môn 

Tên tổ chức công tác, Địa chỉ 

tổ chức 

1996 đến 2001 Giảng viên Quản trị kinh 

doanh, Kinh tế 

ĐH KTQD, 207 Đường Giải 

Phòng, Quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

2001 đến 2015 Giảng viên Quản trị kinh 

doanh 

ĐH KTQD, 207 Đường Giải 

Phòng, Quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

2015 đến nay Phó trưởng bộ 

môn 

Quản trị kinh 

doanh 

ĐH KTQD, 207 Đường Giải 

Phòng, Quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

4/2019 Trưởng bộ môn Quản trị kinh 

doanh 

ĐH KTQD, 207 Đường Giải 

Phòng, Quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì hoặc tham gia  

 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ đã 

tham gia 

Thời gian  

(ngày, tháng, 

năm theo Hợp 

đồng ký kết) 

thuộc chương 

trình (nếu có) 

Tình trạng đề 

tài 

(thời điểm 

nghiệm thu, kết 

quả đạt được, 

xếp loại) 

Cấp quản 

lý 

(cấp nhà 

nước/ bộ/ 

cơ sở/ 

khác) 

 

Hiệu quả kinh doanh của các 

doanh nghiệp công nghiệp sau cổ 

phần hóa 

2001 Tốt Bộ Tham gia 

Incentive compensation system 

following the influence of 

2013 Tốt Cơ sở Tham gia 

                                                 
1 Nêu những tổ chức khoa học đã và đang công tác của cá nhân (kể cả kiêm nhiệm). 



organizational culture 

Impact of higher education on 

student entrepreneurship intention 

in National Economics University 

2015 tốt cơ sở Chủ trì 

 2016 Tốt Bộ Tham gia 

Determinants of students’ decision 

to return hometown to work (case 

of National Economics University) 

2018 Đang thực hiện Cơ sở Chủ trì 

 

13. Các công trình khoa học đã công bố 

 

TT Tên công trình 

(bài báo, tham luận)  

Nơi công bố 

(tên, số tạp chí, hội 

thảo, trong nước, 

quốc tế) 

Năm công 

bố 

Tác giả hoặc   

đồng tác giả  

1 
Hàng hóa Việt Nam sang Mỹ- hành trình 

còn nhiều khó khăn 

Kinh tế phát triển 

năm 2000 

2000 
Tác giả 

2 
Giải pháp phát triển ngành lúa gạo Việt 

Nam 

Kinh tế phát triển 

10/ 2006 

2006 
Tác giả 

3 
Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của ngành 

công nghiệp chế biến Việt Nam 

Kinh tế phát triển 

7/ 2009 

2009 
Tác giả 

4 
Sử dụng phiếu điểm cân bằng để vượt 

qua khủng hoảng 

Kinh tế phát triển 

4/ 2010 

2010 
Tác giả 

5 
Các chỉ tiêu phi tài chính trong đo lường 

đánh giá kết quả kinh doanh 

Kinh tế và dự báo 

6/ 2010 

2010 Tác giả 

6 Khởi sự kinh doanh: tổng quan các lý 

thuyết và đinh hướng nghiên cứu tương 

lai 

Kinh tế phát triển 

6/ 2012 

2012 Đồng tác giả 

7 Tăng cường tiềm năng khởi sự của sinh Tạp chí Kinh tế và 

Phát triển. KTPT 

2013 Đồng tác giả 



viên đại học Việt Nam 7/2013 

8 Khởi nghiệp ở sinh viên đại học: Kinh 

nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam 

Kinh tế và dự báo số 

24 12/ 2013 

2013 Tác giả 

9 Tiềm năng khởi sự kinh doanh của sinh 

viên kỹ thuật Việt Nam 

Tạp chí Kinh tế và 

Phát triển. KTPT 

3/2014 

2014 Đồng tác giả 

11 Các nhân tố tác động tới tiềm năng khởi 

sự kinh doanh của sinh viên đại học 

Tạp chí Kinh tế và 

Phát triển, số tháng 

7/ 2014 

2014 Đồng tác giả 

12 Đào tạo đại học với khởi sự doanh nghiệp 

xã hội 

Hội thảo trong 

nước 

4/ 2012 Tác giả 

13 
Khởi sự kinh doanh và việc hình thành 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Hội thảo trong 

nước 

4/2013 Đồng tác giả 

14 Phát triển ngành kinh doanh timeshare 

bất động sản nghỉ dưỡng ở Việt Nam 

Hội thảo trong 

nước 

2014 Tác giả 

15 Phát triển doanh nhân xã hội qua các 

trường đại học 

Hội thảo quốc tế 3/2015 Tác giả 

16 
Determinants of Student Intention to 

Work in Hometown 

 

Hội thảo quốc tế 9/2015 Tác giả 

17 
Developing social entrepreneurship in 

university students: the role of 

educational factors 

 

Hội thảo quốc tế 3/2016 Tác giả 

18 Determinants of Student Intention to 

Work in Hometown 

 

VNU Journal of 

Science: 

Economics and 

Business, (2015)  

5/2015 Tác giả 

19 Tác động của kinh nghiệm kinh doanh tới 

dự đinh khởi sự kinh doanh của sinh viên 

đại học ngành kinh tế- quản trị kinh 

doanh 

Journal of 

science and 

technology  

5.2018 Tác giả 



 

20 Impacts of educational factors to 

entrepreneurship intention in 

university students 

VNU Journal of 

Science: 

Economics and 

Business, Vol. 

33, No. 5E 

(2017) 76-88 

12.2017 Tác giả 

21 Developing social entrepreneurship in 

university students: the role of 

educational factors 

International 

Conference on 

 social 

entrepreneurship, 

NEU 

2016 Tác giả 

22 Encourage private investment for 

innovative agriculture development: 

assessment of policy in Vietnam 

International 

Conference on 

Asia Innovation 

and Policy 

2017 Tác giả 

23  

 The sustainable development of 

Vietnam agriculture sector 

International 

Conference on 

 Sustainable 

Production and 

Consumption, 

NEU 

2017 Tác giả 

24 Encourage private investment for high 

tech  agriculture 

International 

Conference on 

 Sustainable 

Production and 

Consumption, 

NEU 

2018 Tác giả 

25 Determinants of students’ decision to 

return hometown to work  

(Case of National Economics 

University) 

 

International 

Conference 

CIEMB 1 

12. 2018 Tác giả 

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

(Sách, báo, tài liệu…)  

Nơi công bố 

(Nhà xuất bản, nơi 

xuất bản) 

Năm công 

bố 

Chủ biên, đồng 

chủ biên, tham 

gia  

1 
Quản trị kinh doanh tổng hợp trong các 

doanh nghiệp,  

Nhà xuất bản khoa 

học và kỹ thuật 

1997 Tham gia 

2 Hướng dẫn thực hành kinh tế quản lý Nhà xuất bản 2001 Tham gia 



thống kê 

3 Hướng dẫn thực hành quản trị kinh doanh Nhà xuất bản 

thống kê 

2000 Tham gia 

4 Chiến lược kinh doanh và phát triển 

doanh nghiệp 

nhà xuất bản lao 

động xã hội 

2002 Tham gia 

5 Quản trị kinh doanh (nguyên lý chung 

cho các loại hình doanh nghiệp) 

Nhà xuất bản lao 

động xã hội 

2004 Tham gia 

6 Khởi sự kinh doanh và tái lập doanh 

nghiệp 

Nhà xuất bản Đại 

học Kinh tế Quốc 

Dân 

2008 Tham gia 

7 Chiến lược kinh doanh trong nền kinh tế 

toàn cầu 

Nhà xuất bản Đại 

học Kinh tế Quốc 

Dân 

2009 Tham gia 

8 Quản trị kinh doanh đương đại Nhà xuất bản Đại 

học Kinh tế Quốc 

Dân 

2011 Tham gia 

9 Quản trị kinh doanh Nhà xuất bản Đại 

học Kinh tế Quốc 

Dân 

2013 Tham gia 

10  Kiểm soát Nhà xuất bản Đại 

học Kinh tế Quốc 

Dân 

2018 Tham gia 

Tôi xin cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác. 

Hà Nội, ngày ...15.. tháng .6.. năm 2018 

 

Xác nhận của Bộ môn 

 

CÁ NHÂN  

(Họ tên và chữ ký) 

 


