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9. Lĩnh vực nghiên cứu: 

 

50202 - Kinh doanh và Quản lý 

 

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

1. Quản trị kinh doanh  

2. Quản trị chất lượng và đổi mới 

3. Quản lý công nghiệp 

 

10. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt 

nghiệp 

Đại học Đại học Kinh tế Quốc dân Quản trị kinh doanh công 

nghiệp và xây dựng cơ bản 

1998 

Đại học Đại học ngoại ngữ, nay là Đại học 

Hà Nội 

Tiếng Anh 1999 

Thạc sỹ Viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan Kinh doanh quốc tế 2001 

Thạc sỹ Đại học Macquarie, Australia 

(Chương trình đào tạo của Khoa 

Sau đại học, Đại học Macquarie, 

Phương pháp nghiên cứu 2003 

mailto:dongneu2016@gmail.com


học tại ĐH KTQD) 

Tiến sỹ Đại học Kinh tế Quốc dân Kinh tế công nghiệp 2012 

11. Trình độ ngoại ngữ 

Tên Ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết 

Anh văn Thành thạo Thành thạo Thành thạo Thành thạo 

12. Quá trình công tác
1
 

Thời gian 

 

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Tên tổ chức công tác, Địa 

chỉ tổ chức 

Từ 12/1998 đến 

nay 

Giảng viên Quản trị kinh doanh, quản trị 

chất lượng và đổi mới; quản lý 

công nghiệp 

Khoa QTKD, Đại học 

KTQD 

Từ 12/2008 đến 

3/2010 

Nghiên cứu viên Hệ thống tư vấn quản trị doanh 

nghiệp, chính sách phát triển 

công nghiệp 

Diễn đàn Phát triển Việt 

Nam 

4/2018 đến nay Trưởng Bộ môn Quản trị kinh doanh, Quản trị 

chất lượng và đổi mới sáng tạo; 

quản lý công nghiệp 

Bộ môn Quản trị Chất 

lượng, Khoa QTKD, Đại 

học KTQD 

13. Các bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo đã công bố (5 năm gần nhất) 

 

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 10 sự kiện kinh tế nổi bật của 

Việt Nam năm 2014 

Tạp chí Kinh tế và Phát 

triển, số 211, tháng 1/2015, 

trang 13-23. 

2015 Đồng tác giả 

2 Đề xuất đào tạo tinh thần doanh 

nhân xã hội ở các trường đại 

học: Nghiên cứu tình huống tại 

Đại học Kinh tế quốc dân 

Hội thảo quốc tế “Doanh 

nghiệp xã hội ở Việt Nam: 

Vai trò của các Trường đại 

học và các tổ chức nghiên 

cứu”, Đại học KTQD, Hà 

Nội. 

2015 Đồng tác giả 

3 Backward linkages of garment 

enterprises in the North of 

Vietnam 

Hội thảo quốc tế Pan 

Pacific 32 

2015 Đồng tác giả 

4 Quá trình công nghiệp hóa của Tạp chí Kinh tế và Phát 2015 Tác giả 

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



Hàn Quốc và Đài Loan và một 

số gợi ý đối với Việt Nam 

triển, số 217 (II), tháng 

7/2015 

5 Các hoạt động nuôi dưỡng tinh 

thần kinh doanh xã hội: Kinh 

nghiệm của một số trường đại 

học ở Anh và gợi ý đối với Việt 

Nam 

Hội thảo Quốc tế “Hệ sinh 

thái cho Tinh thần kinh 

doanh xã hội và sáng tạo 

xã hội” 

2016 Tác giả 

6 Cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư và những yêu cầu đặt ra đối 

với đào tạo nguồn nhân lực của 

Việt Nam 

Tạp chí Kinh tế và Phát 

triển, số  233, tháng 11 

năm 2016, trang 62-69. 

2016 Đồng tác giả 

7 Hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn ISO 9000: 

Phiên bản năm 2015 và những 

lưu ý khi áp dụng đối với các 

doanh nghiệp 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc tế “Doanh nghiệp 

Việt Nam trong TPP” 

ICYREB 2016, Trường 

ĐH KT TPHCM, 

16/11/2016 

2016 Tác giả 

8 Lean application in Vietnamese 

supermarket 

Proceedings of Asia Pacific 

Conference on Information 

management 2016: 

Common platform to a 

sustainable society in the 

dynamic Asia Pacific, 

Vietnam National 

University Press, Hanoi. 

2016 Đồng tác giả 

9 

Evaluating quality of 

productivity courses in 

Vietnam 

Hội thảo quốc tế “Socio – 

Economic and 

Environmental issues in 

development”, Đại học 

KTQD, Hà Nội. 

 

2016 Tác giả 

10 

Industry 4.0 and its expected 

influences to future of jobs in 

Vietnam 

Hội thảo quốc tế 

“Knowledge transfer and 

transformation: Global and 

Local business for 

competitiveness and social 

justice”, 439-450, Nepal. 

3/2017 Đồng tác giả  

11 
Quá trình phát triển thành nước 

công nghiệp hiện đại của Israel 

và một số gợi ý đối với Việt 

Nam 

Hội thảo khoa học quốc gia 

“Hệ tiêu chí nước công 

nghiệp theo hướng hiện đại 

áp dụng cho Việt Nam 

trong bối cảnh mới của 

toàn cầu hóa và cách mạng 

5/2017 Tác giả 



công nghiệp lần thứ 4”, 

Thành phố Hồ Chí Minh, 

ngày 10/5/2017, 271-286 

12 

Nhận thức và thái độ về mua 

hàng xanh của người tiêu dùng 

trẻ ở địa bàn Hà Nội 

Hội thảo khoa học quốc tế 

“Sustainable production 

and consumption”, Hà Nội, 

ngày 18/10/2017, 371- 379. 

 

10/2017 Tác giả 

13 Sử dụng chỉ số đổi mới toàn cầu 

để đánh giá mức độ đổi mới sáng 

tạo của một quốc gia: Kết quả 

đánh giá Việt Nam và một vài 

gợi ý đối với việc sử dụng chỉ số 

Hội thảo khoa học quốc gia: 

Hệ tiêu chí nước công nghiệp 

theo hướng hiện đại và định 

hướng cho Việt Nam, ĐH 

KTQD và HĐ LLTW, tháng 

9 năm 2018 

9/2018 Tác giả 

14 Internet of things: Applications 

in business field in foreign 

countries and implications to 

Vietnamese enterprises 

Hội thảo khoa học quốc tế: 

Business sustainability 

development in the context 

of Industry 4.0 

9/2018 Tác giả 

15 
Vietnamese students' awareness 

of Industry 4.0: a questionnaire 

survey 

The 1st international 

conference on 

contemporaty issues in 

economics, management 

and business 

11/2018 Đồng tác giả 

16 
Vietnamese students' awareness 

of Industry 4.0: an imperical 

research 

Journal of Economics and 

Development, Special 

issue, Volume 21, 2019, 

page 134- 152 

1/2019 Đồng tác giả 

17 Knowledge sharing and 

innovative work behaviour: 

The case of Vietnam 

Uncertain Supply Chain 

Management, số 7, 2019, 

trang 619- 634, thuộc danh 

mục Scopus 

5/2019 Đồng tác giả 

18 Khởi nghiệp sáng tạo trong 

điều kiện cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia: Công nghiệp 4.0 

và phát triển doanh nghiệp 

Việt Nam, ngày 

12/12/2019, ĐH CNHN, 

HN, trang,  

12/2019 Đồng tác giả 

19 Nghiên cứu thực tiễn về cộng 

đồng thương hiệu trực tuyến ở 

Việt Nam 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc tế về Kinh doanh số 

và Marketing trong kỷ 

nguyên toàn cầu hoá, ngày 

11/2019 Tác giả 



12 tháng 11 năm 2019, ĐH 

KTQD, Hà Nội, trang 20-

35 

14. Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác 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 Giáo trình Quản trị kinh doanh NXB ĐH KTQD 2015 Tham gia 

2 Phát triển đất nước thành nước 

công nghiệp hiện đại theo định 

hướng xã hội chủ nghĩa 

NXB Khoa học Xã 

hội 

2015 Tham gia 

3 Giáo trình Khởi sự kinh doanh NXB ĐH KTQD 2016 Tham gia 

4 Cách mạng công nghiệp 4.0: Vấn 

đề đặt ra cho phát triển kinh tế - xã 

hội và hội nhập quốc tế của Việt 

Nam 

NXB Chính trị quốc 

gia sự thật 

2017 Tham gia 

5 Improvement Alternatives for 

productivity courses: A review of 

training courses in APO member 

countries 

NXB Asian 

Productivity 

Organization 

2018 Tham gia 

6 Lãnh đạo NXB ĐH KTQD 2019 Tham gia 

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

 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ 

trì  

Thời gian thực hiện 

(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) 

Industry 4.0 and its requirements to 

higher education in Vietnam/ Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư và 

những yêu cầu đặt ra đối với giáo 

dục đại học ở Việt Nam, 

KTQD/E2017.28  

2017 Đã nghiệm thu, đạt 

loại xuất sắc 

Cấp cơ sở 

Tổng quan về hệ tiêu chí nước công 

nghiệp theo hướng hiện đại. 

2017 

thuộc Đề tài cấp nhà 

nước KX.04.13/ 16-20 

“Hệ tiêu chí nước 

công nghiệp theo 

Đã nghiệm thu, tốt Tương đương 

bộ 



hướng hiện đại” 

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng 

lực đổi mới sang tạo của sinh viên 

trong các trường đại học thuộc khối 

ngành kinh tế và kinh doanh ở Việt 

Nam, mã số B2020.KHA.06 

2020 - 2021 Đang thực hiện Bộ  

    

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ đã tham 

gia 

Thời gian (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) 

Phát triển đất nước thành  nước 

công nghiệp hiện đại theo định 

hướng XHCN 

2012 - 2015 

Đã nghiệm thu, 

xuất sắc 

Nhà nước 

Chia sẻ tri thức nhằm gia tăng tài 

sản vô hình cho một số doanh 

nghiệp viễn thông Việt Nam 

2014 - 2015 

Đã nghiệm thu, 

xuất sắc 

Cơ sở 

Hệ tiêu chí nước công nghiệp theo 

hướng hiện đại, Thư ký, 

KX.04.13/16-20 

2016 - 2020 

Đã nghiệm thu, 

Xuất sắc 

Nhà nước 

Giải pháp chuyển từ gia công sang 

xuất khẩu trực tiếp của các doanh 

nghiệp may mặc Việt Nam trong 

bối cảnh FTA thế hệ mới , thành 

viên, KTQD/V2017.42, chủ nhiệm 

TS. Nguyễn Kế Nghĩa 

2017 

Đã nghiệm thu, 

Tốt 

Cơ sở 

Sources of individual innovation: 

An empirical research on small and 

medium enterprises in Hanoi 

(Nguồn của đổi mới sáng tạo cá 

nhân: Nghiên cứu thực trạng các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hà 

Nội). Mã số KTQD/E2020.18 

2020 

Đang thực hiện Cơ sở 

    

16. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn  

 

17. Giải thưởng về khoa học  

Giải thưởng hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải nhất cấp trường năm 2017. 



18. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN 

19. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công  

Nguyễn Đăng Toản (2018), hướng dẫn 1 

Nguyễn Thị Phương Linh (2019), hướng dẫn 2  

 

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

 Hà nội, ngày   10  tháng 3    năm 2020 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Đỗ Thị Đông 

 

  

 


