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LÝ LỊCH KHOA HỌC  
          

1. Họ và tên: BÙI THU VÂN 

2. Năm sinh: 1991                                             3. Nam/Nữ: Nữ 

4. Học vị: Thạc sĩ                                                 Năm đạt học vị: 2015 

5. Chức danh nghiên cứu:                                                    Chức vụ: Giảng viên 

6. Địa chỉ nhà riêng: BT22, Vimeco, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 

7. Điện thoại: CQ:   36280280,            ; NR:                              ; Mobile:  0916519568 

Fax:                                                       E-mail: vanbuithu@gmail.com; 

vanbt@neu.edu.vn 

8. Đơn vị công tác:  

    Đơn vị: Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân 

    Địa chỉ Cơ quan: 207 Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

9. Lĩnh vực nghiên cứu: 

 

50202 - Kinh doanh và Quản lý 

 

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

1. Phát triển bền vững  

2. Đổi mới (Innovation) 
3. Chuỗi cung ứng 

 

10. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt 
nghiệp 

Đại học Đại học Kinh tế Quốc dân Tài chính 2013 

Thạc sĩ  Đại học Bournemouth, 

Vương Quốc Anh 
Quản trị kinh doanh 2015 

mailto:vanbt.aep@gmail.com


TESOL ITTC, Bournmuth, Vương 

Quốc Anh 
Giảng dạy Tiếng anh 

cho người nói Tiếng 

anh như ngôn ngữ thứ 

2 

2016 

 Viện Châu Á Thái Bình 
Dương,  Đại học Kinh tế 

Quốc dân 

Nghiên cứu Lý Thuyết 

Quản trị tài trợ bởi 

Chính phủ Úc 

2017 

 Ngân hàng thế giới Quy trình Đấu thầu và 

Chiến lược Đấu thầu 

2016 

 Ngân hàng thế giới Quản lý dự án  2016 

 Trung tâm đào tạo Vietnam-

Singapore 
Chiến lựợc đầu tư trực 

tiếp từ nước ngoài 

2016 

 CMI, Vương Quốc Anh Quản trị Chiến lược và 

Lãnh đạo 

2015 

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 tác1 

Thời gian 

 

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

tác, Địa chỉ tổ chức 

Từ 8/2016 đến 
8/2018 

Giảng viên Phát triển bền vững Khoa BĐS&KTTN 
- Đại học KTQD 

Từ 8/2018 đến 

nay 

Giảng viên Quản trị kinh doanh 

Quản trị chất lượng & đổi mới 

Chuỗi cung ứng,  

Phát triển bền vững, 

Khoa QTKD – Đại 

học KTQD 

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



13. Các bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo đã công bố 

 

T

T 

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 The impact of external 

corporate social 

responsibility on employee 
intrinsic motivation in 

Toyota Motor Vietnam 

Socio-economic and 

developmental issues 

in development, 6th 

International 
Conference, National 

Economics University, 

Hanoi, 2016.  

 

2016 Tác giả 

2 Vietnam higher education 

in economics and business: 

Key milestones of 
development in the last 

thirty years and future 

trends in the horizon of 
2030 

Education and 

Research on market 
economy of 

universities in 

Vietnam, International 

Conference, National 
Economics University, 

Hanoi, 2016. 

2016 Đồng tác giả 

3 A review of studies in 

external corporate social 
responsibility 

Kinh doanh bền vững 

trong bối cảnh cách 

mạng công nghiệp 4.0/ 
T10/2018 

2018 Đồng tác giả 

4 Effective teaching methods 
and Recommendations for 

Logistics Training in 

Higher Education in 
Vietnam 

Đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực 

logistics tại Việt Nam/ 

T12.2018 

2018 Đồng tác giả 

5 Phân tích đánh giá các 
quan điểm về đổi mới sáng 
tạo 

Đánh giá thực trạng 

năng lực đổi mới sáng 

tạo và tác động của nó 
tới năng suất, chất 

lượng và kết quả kinh 

doanh của doanh 

nghiệp - nghiên cứu 

2019 Đồng tác giả 



điển hình T4/2019 

14. Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố 

T

T 

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  

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) 

Đề án “Xây dựng Thư viện 

điện tử dùng chung cho các cơ 

sở giáo dục đại học ở Việt 

Nam (chuyên sâu khối ngành 

kinh tế, kinh doanh và quản lý 

- Thư viện Trường đại học 

Kinh tế Quốc dân là đầu mối)” 

 

2017-2022 

 
 

 

 
Đang thực hiện 

 
 

 

 
Nhà nước 

Đề tài Nghiên cứu xây dựng 

một số chính sách thu hút khu 

vực tư nhân vào đầu tư, quản 

lý khai khác công trình thuỷ 

lợi để cấp nước cho nông 

nghiệp và các ngành kinh khác 

2018-2019 

 
 

 

Đã nghiệm thu 

 
 

 

Cấp Bộ  

 
Nghiên cứu tác động của đồn 

điền đổi thửa đến sinh kế của 

nông dân sau đồn điền đổi 

thửa trên địa bàn huyện Hải 
Hậu, tỉnh Nam Định 

 
 

2017 

 
 

Đã nghiệm thu 

 
 

Cấp trường  

Chương trình đào tạo cử nhân 

Quản trị chất lượng và đổi mới 

thuộc ngành Quản trị Kinh 
T3/2019 

 

Đã nghiệm thu 

 

Cấp trường 



doanh học bằng tiếng Anh 

Kinh nghiệm Quốc tế trong 

đào tạo Quản trị đổi mới và bài 

học cho Việt Nam 

2019 
Đang thực hiện Cấp trường 

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 

2020 - 2021 

Đang thực hiện 

 

Cấp Bộ 

 

Nguồn của đổi mới sáng tạo cá 

nhân: Nghiên cứu thực trạng 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở 

Hà Nội 

2020 

Đang thực hiện Cấp trường 

16. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn  

 

17. Giải thưởng về khoa học  

 

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

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

 

 

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

 Hà nội, ngày   18  tháng 8    năm 2018 

 
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÁ NHÂN  

(Họ tên và chữ ký) 

 


