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I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên:  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH  

Năm sinh 1987  

Nơi sinh Hà Nội  

Địa chỉ liên lạc Times city, Hoàng Mai, Hà Nội  

Học vị Thạc sỹ  

Chức danh khoa học (Học hàm)   

Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại/trước 

khi nghỉ hưu) 

  

Điện thoại 098 22 44 687  

Email plinhkt@gmail.com, linhnp@neu.edu.vn  

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

Đào tạo dài hạn 

Bậc Đào tạo Nơi đào tạo 
Đại học Đại học Kinh tế quốc dân 
Thạc sỹ Đại học Kinh tế Quốc dân 
Tiến sỹ (đang học) Đại học Kinh tế Quốc dân 

 

Đào tạo ngắn hạn 

Tên khóa đào tạo Thời gian Nơi đào tạo 

Nghiệp vụ sư phạm đại học 10-12/2010 Đại học Quốc Gia Hà Nội 

Moodle và phần mềm hỗ trợ giảng dạy 03-04/2012 Đại học Kinh tế Quốc dân 

Bồi dưỡng cơ bản về phương pháp nghiên 

cứu khoa học 
12/2012 

Đại học Kinh tế Quốc dân 

 

Developing Entrepreneurship in Vietnam 

Business Wring Skills, Leadership Skills 

for New Manager and Communicating 

with Others 

01-04/2014 
Saint Mary’s University, 

Canada 

The Material & Components Industry 

Expert Training Program (Technology 

Valuation Course) 

08-09/2016 
Korea Valuation 

Association, Seoul, Korea 
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Trình độ ngoại ngữ 

 

Ngoại ngữ Mức độ sử dụng 

Tiếng Anh Tốt 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Đơn vị công tác 
Công việc đảm 

nhận 

2010 đến nay 
Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp 

– 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): 

TT 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 

Knowledge sharing to increase 

intangible value for some 

Vietnam telecommunication 

companies  

2014 Cấp trường Chủ nhiệm 

2 

Knowledge sharing among 

lecturers of Vietnam economic-

business management 

universities  

2017 Cấp trường Chủ nhiệm 

3 

The impact of knowledge 

sharing and innovative work 

behavior of Vietnam 

telecommunication company 

employees  

2019 Cấp trường Chủ nhiệm 

4 

Quản trị chuỗi cung ứng nhằm 

tăng cường khả năng cạnh tranh 

và hội nhập của các doanh 

nghiệp Việt Nam 

2011 Cấp trường Thành viên 

5 

Family impact on 

entrepreneur's performance: a 

study of small enterprises in 

Vietnam 

2012 Cấp trường Thành viên 



6 
Đánh giá nhu cầu mua sắm 

xanh ở Việt Nam 
2013 Cấp trường Thành viên 

7 

Building dynamic capability in 

industrial processing firms: 

The roles of supply chain 

integration 

2017 Cấp trường Thành viên 

8 

Nghiên cứu, đánh giá tình hình 

thực hiện Nghị quyết 77/NQ-

CP và tình hình thành lập, tổ 

chức hoạt động của Hội đồng 

trường tại các cơ sở giáo dục 

đại học, mã số B2017.KHA.25 

2017 - 2018 Cấp Bộ Thành viên 

9 

Thực trạng, giải pháp chủ yếu 

nâng cao hiệu quả hoạt động 

của các doanh nghiệp khởi 

nghiệp sáng tạo trên địa bàn 

thành phố Hà Nội đến năm 

2025, tầm nhìn 2030, mã số 

01X-10/4-2018-2 

2018 - 2019 Cấp Thành phố Thành viên 

 

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 
Nâng cao chất lượng đào tạo quản trị 

kinh doanh của nước ta 
2011 

Tạp chí Kinh tế Phát triển 

số 164 (II), tháng 2/2011 

2 
Bàn về quản trị tri thức trong các doanh 

nghiệp Việt Nam 
2012 

Tạp chí Kinh tế phát triển 

số 181 (II), tháng 7/2012 

3 
Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá 

chất lượng dịch vụ hải quan 
2013 

Tạp chí Quản lý kinh tế số 

52, tháng 3-4/2013 

4 
Chia sẻ tri thức nhằm tăng giá trị vô 

hình cho các doanh nghiệp Việt Nam 
2013 

Tạp chí Kinh tế và Phát 

triển số 193 (II), tháng 

7/2013 

5 
Chia sẻ tri thức trong doanh nghiệp 

viễn thông Việt Nam 
2015 

Tạp chí Kinh tế và Phát 

triển số 217 (II), tháng 

7/2015 

6 
Văn hóa tổ chức và hành vi chia sẻ tri 

thức trong doanh nghiệp dịch vụ 
2016 

Tạp chí Kinh tế và Phát 

triển số 227 (II), tháng 

5/2016 



7 

Knowledge sharing behavior in 

Vietnam Telecommunication 

Companies 

2017 
International Business 

Management 11(3) 

8 
Knowledge sharing and individual 

performance: The case of Vietnam 
2019 

Uncertain Supply Chain 

Management 7(3) (Scopus) 

9 

Innovative work behavior of Vietnam 

telecommunication enterprise 

employees 

2019 
Management Science 

Letters 9(8) (Scopus) 

10 

The effect of trust on consumers’ 

online purchase intention: An 

integration of TAM and TPB 

2019 
Management Science 

Letters 9(9) (Scopus) 

11 
Knowledge sharing and innovative 

work behavior: The case of Vietnam 
2019 

Uncertain Supply Chain 

Management 7(4) (Scopus) 

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 
Assessment Of Green Purchasing 

Demand In Hanoi, Vietnam 
2013 

Proceeding of the 9th 

International Conference on 

Humanities and Social Sciences 

2013, Khon Kaen University, 

Thailand. 

2 
Time managements in Vietnam 

enterprises 
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” 

(ICECH2014). 

3 

Đề xuất đào tạo tinh thần doanh nhân 

xã hội tại các trường đại học ở Việt 

Nam: Nghiên cứu tình huống tại Đại 

học Kinh tế Quốc dân 

2015 

Hội thảo quốc tế “Doanh nghiệp 

xã hội ở Việt Nam: Vai trò của 

trường Đại học và các tổ chức 

nghiên cứu” 

4 
The effects of demographic variables 

on knowledge sharing behavior 
2015 

Hội thảo quốc tế “Kinh tế, quản 

lý và quản trị kinh doanh trong 

bối cảnh toàn cầu hóa” 

(ICYREB2015). 

5 
An empirical study of understandings 

of social entrepreneurship in practice 
2016 

Hội thảo quốc tế “Hệ sinh thái 

cho khởi sự kinh doanh xã hội 

và sáng tạo xã hội”. 



6 
Knowledge sharing in organization: 

evidence from universities 
2016 

Proceedings of the 5th 

international conference on 

emerging challenges: 

partnership enhancement 

(ICECH 2016). 

7 

The reality of agrochemical industry 

and its vulnerabilities in Mekong river 

delta, Vietnam 

2017 

Proceedings of the 6th 

international conference on 

emerging challenges: strategic 

integration (ICECH 2017). 

8 

The effects of demographic variables 

on emotional intelligence of middle 

managers 

2017 

Proceedings of the 6th 

international conference on 

emerging challenges: strategic 

integration (ICECH 2017). 

9 

Donating, collecting knowledge and 

creating new  knowledge among 

university lecturers 

2017 

Proceedings of the 6th 

international conference on 

emerging challenges: strategic 

integration (ICECH 2017). 

10 

The relationship between emotional 

intelligence of middle – level leaders 

and organizational citizenship behavior 

of employees at transaction offices of 

Vietnamese commercial banks 

2017 

International conference 

proceedings: Emerging issues 

in economics and business in 

the context of international 

integration (EIEB 2017). 

11 

Vốn tri thức và quản trị tri thức của 

doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng 

công nghiệp 4.0 

2017 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc 

gia: Nâng cao năng lực quản lý 

kinh tế và quản trị kinh doanh 

trong bối cảnh cách mạng công 

nghiệp lần thứ 4 

12 
Knowledge sharing and individual 

performance of lecturers 
2018 

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: 

Những vấn đề đương đại trong 

kinh tế và quản trị kinh doanh 

(CIEMB 2018). 

 

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

TT Tên sách, giáo trình 
Năm 

công bố 

Mức độ  

tham gia 
Nơi xuất bản 

1 Quản trị chất lượng 2012 Tham gia viết 1 chương NXB ĐH KTQD 

2 Bài tập Quản trị chất lượng 2013 Tham gia viết 1 phần NXB ĐH KTQD 



V.  HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP 

- Tham gia xây dựng KPI cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 

- Tham gia tổ chức và đào tạo về nâng cao năng lực quản trị cho các doanh nghiệp 

công nghiệp hỗ trợ từ năm 2015 đến nay. 
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Nguyễn Thị Phương Linh 

 


