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

- Khởi sự kinh doanh 

- Quản trị kinh doanh 

- Tiêu dùng xanh 

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   2010 

Thạc sỹ CFVG ( Trung 

tâm Pháp Việt 

đào tạo về quản 

lý) 

MBA (Thạc sĩ quản 

trị kinh doanh) 

 

 

  2015 

 

 

Thạc sỹ KEDGE Business Master of science in 2017 



School, France  

(Trường kinh 

doanh KEDGE, 

Cộng Hòa Pháp) 

management 

Tiến sỹ Đại học Kinh tế 

Quốc dân 

Quản trị kinh doanh 2020 

Nghiên cứu sinh chương 

trình tiến sĩ (trao đổi) 

Đại học Szczcein, 

Ba Lan 

Quản trị kinh doanh 2019 

Sau tiến sĩ University of 

Quebec at Trois-

Rivières (UQTR). 

Canada 

Quản trị kinh doanh Đang thực hiện 

11. Trình độ ngoại ngữ 

Tên Ngoại ngữ Nghe Nói Đọc 

Tiếng 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 

2011- Nay Giảng viên khoa Quản trị 

kinh doanh 

Quản trị kinh doanh Đại học kinh tế 

quốc dân 

2021-Nay Phó Tổng biên tập Khởi sự kinh doanh 
Tạp chí 

Entrepreneurial 

Business and 

Economics Review 

(ISI/Scopus) và 

tạp chí 

International 

Entrepreneurial 

Review, Đại học 

Kinh tế Krakow, 

Ba Lan. 

 
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 

 

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  

01 Moderating effects of 

Covid-19-related 

psychological distress on 

the cognitive process of 

entrepreneurship among 

higher education 

students in Vietnam. 

Higher Education, Skills and 

Work-Based Learning, Vol. 

ahead-of-print No. ahead-of-

print. https://doi.org/10.1108/

HESWBL-01-2022-0006 

2022 Tác giả chính 

02 Psychological distress 

related to Covid-19 in 

healthy public 

(CORPD): A statistical 

method for assessing the 

validation of scale 

MethodsX, 

https://doi.org/10.1016/j.mex.

2022.101645 (Elsevier, 

ESCI/Scopus Q2) 

 

2022 Tác giả chính 

03 The role of perceived 

environmental 

responsibility and 

environmental concern 

on shaping green 

purchase intention. 

Vision: The Journal of 

Business Perspective 

(Accepted) (Sage, 

ESCI/Scopus Q3)  

 

2022 Tác giả chính 

04 The effects of 

transformational 

leadership on employee 

creativity in Vietnam 

telecommunications 

enterprises 

Management Decision, Vol. 

ahead-of-print No. ahead-of-

print, 

https://doi.org/10.1108/MD-

07-2020-0882  (SSCI-IF= 

4.957/ Scopus Q1) 

 

2022 Đồng tác giả 

05 The Role of Trait 

Competitiveness and 

Entrepreneurial 

Alertness in the 

Cognitive Process of 

Entrepreneurship: A 

Journal of Competitiveness, 

13(4), 25–42. 

https://doi.org/10.7441/joc.20

21.04.02, (SSCI, IF=4.725).  

 

2021 Tác giả chính 

https://doi.org/10.1108/HESWBL-01-2022-0006
https://doi.org/10.1108/HESWBL-01-2022-0006
https://doi.org/10.1016/j.mex.2022.101645
https://doi.org/10.1016/j.mex.2022.101645
https://doi.org/10.1108/MD-07-2020-0882
https://doi.org/10.1108/MD-07-2020-0882


Cross-Cultural 

Comparative Study 

between Vietnam and 

Poland 

06 Antecedents of Green 

Purchase Intention: A 

Cross-Cultural Empirical 

Evidence from Vietnam 

and Poland 

Oeconomia Copernicana, 

12(4), 935–971. 

https://doi.org/10.24136/o

c.2021.031 (SSCI- IF: 

4.274/Scopus Q1). 

 

2021 Tác giả chính 

1 Exploring the link 

between 

entrepreneurship 

education and 

entrepreneurial 

intentions: The 

moderating role of 

entrepreneurial fields 

Education + Training, Vol. 

ahead-of-print No. ahead-of-

print, 

https://doi.org/10.1108/ET-05-

2021-0173 (SSCI- IF: 

2.948/Scopus Q1- H-index: 

65). 

 

2021 Tác giả chính 

2 The Role of Trait 

Competitiveness and 

Entrepreneurial 

Alertness in the 

Cognitive Process of 

Entrepreneurship: A 

Cross-Cultural 

Comparative Study 

between Vietnam and 

Poland 

Journal of Competitiveness, 

(accepted), (SSCI- IF: 4.752) 
2021 Tác giả chính 

3 The impact of fear and 

anxiety of Covid-19 on 

life satisfaction: 

Psychological distress 

and sleep disturbance as 

mediators 

Personality and Individual 

Differences, 178, 110868. 

https://doi.org/10.1016/j.paid.2

021.110869 (SSCI -IF: 

3.004/Scopus Q1-H-index: 

155). 

 

2021 Tác giả chính 

4 Big-Five personality 

traits and green 

consumption: Bridging 

Asia Pacific Journal of 

Marketing and Logistics, Vol. 

ahead-of-print No. ahead-of-

2021 Tác giả chính 

https://doi.org/10.24136/oc.2021.031
https://doi.org/10.24136/oc.2021.031
https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110869
https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110869


the attitude-intention-

behavior gap 

print. https://doi.org/10.1108/

APJML-04-2021-0276 (SSCI -

IF: 3.979/Scopus Q1-H-index: 

46).  

 

5 ADHD symptoms and 

entrepreneurial intention 

among Vietnamese 

college students: An 

empirical study 

Journal of Entrepreneurship in 

Emerging countries, Vol. 

ahead-of-print No. ahead-of-

print. https://doi.org/10.1108/J

EEE-02-2021-0049 

(ESCI/Scopus Q1). 

 

2021 Tác giả chính 

6 Impulsivity traits and the 
rational cognitive process 
of entrepreneurship: 
Empirical evidence from 

Vietnam. 

Asia-Pacific Journal of Business 

Administration, Vol. ahead-of-

print No. ahead-of-

print. https://doi.org/10.1108/

APJBA-05-2021-0200, 

(ESCI/Scopus Q2). 

 

2021 Đồng tác giả 

7 The moderating role of 

self-efficacy on the 

cognitive 

process of 

entrepreneurship: An 

empirical study in 

Vietnam. 

Journal of Entrepreneurship, 

Management and Innovation, 

17(1), 147-174. 

https://doi.org/10.7341/202117

15 (ESCI). 

 

2021 Tác giả chính 

8 The role of contextual 

factors on predicting 

entrepreneurial intention 

among Vietnamese 

students. 

Entrepreneurial Business and 

Economics Review, 9(1), 169-

188. 

https://doi.org/10.15678/EBER

.2021.090111 (ESCI/Scopus 

Q2). 

 

2021 Tác giả chính 

9 Academic 

entrepreneurship: An 

empirical research of 

invention 

Central European Business 

Review, 10(4),33-62. 

https://doi.org/10.18267/j.cebr.

265 (ESCI/Scopus Q3). 

2021 Tác giả chính  

https://doi.org/10.1108/APJML-04-2021-0276
https://doi.org/10.1108/APJML-04-2021-0276
https://doi.org/10.1108/JEEE-02-2021-0049
https://doi.org/10.1108/JEEE-02-2021-0049
https://doi.org/10.1108/APJBA-05-2021-0200
https://doi.org/10.1108/APJBA-05-2021-0200
https://doi.org/10.15678/EBER.2021.090111
https://doi.org/10.15678/EBER.2021.090111


commercialization.  

10 Dataset on the effect of 

perceived educational 

support on 

entrepreneurial intention 

among Vietnamese 

students. 

Data in Brief, 35, 106761. 

https://doi.org/10.1016/j.dib.20

21.106761 (ESCI/Scopus Q4). 

 

2021 Tác giả chính 

11 Entrepreneurial 

behaviour: The effects of 

fear and anxiety of 

Covid-19 and business 

opportunity recognition. 

Entrepreneurial Business and 

Economics Review, 9(3),7-23, 

DOI: 

https://doi.org/10.15678/EBER

.2021.090301, (ESCI/Scopus 

Q2). 

 

2021 Tác giả chính 

12 Environmental corporate 

social responsibility 

initiatives and green 

purchase intention: An 

application of the 

extended theory of 

planned behavior. 

Social Responsibility Journal, 

Vol. ahead-of-print No. ahead-

of-print, https://doi.org/ 

10.1108/SRJ-06-2021-0220, 

(ESCI/Scopus Q2). 

2021 Đồng tác giả 

13 Customers' awareness of 

Corporate social 

responsibility in 

Vietnam and Poland. 

Folia Oeconomica, 1(346), 43-

61. 

http://dx.doi.org/10.18778/020

8-6018.346.03 

 

2020 Tác giả chính 

14 Factors related to the 

intention of starting a 

business: A study among 

students in Vietnam. 

Problemy Zarzadzania – 

Management Issues, 17, 6(86), 

133 –157. 

https://doi.org/10.7172/1644-

9584.86.8 (ESCI). 

 

2019 Tác giả chính 

15 Entrepreneurial self-

efficacy and intention 

among Vietnamese 

students: A meta-

analytic path analysis 

based on the theory of 

Procedia Computer Science, 

159, 2447-2460 (Scopus).  

 

2019 Tác giả chính 

https://doi.org/10.1016/j.dib.2021.106761
https://doi.org/10.1016/j.dib.2021.106761
https://doi.org/10.7172/1644-9584.86.8
https://doi.org/10.7172/1644-9584.86.8


planned behaviour 

16 A Study of Gender and 

Age Differences in 

Entrepreneurial Intention 

among Vietnamese 

Students 

Filodiritto Editore-

Proceedings, 71-76,  Bologna, 

Italy. 

2019 Đồng tác giả 

17 Barriers to 

entrepreneurial intention 

among Vietnamese and 

Polish students: A 

Cross-country 

comparison 

5th International Asian 

Congress, Toruń, Poland. 
2018 Tác giả chính 

18 Effect of educational 

background on 

entrepreneurial 

intention: insights from 

Vietnam 

1st International Conference 

on  Contemporary Issues in 

Economics, Management and 

Business (1st CIEMB 2018), 

Hanoi. 

2018 Đồng tác giả 

19 The effect of internal 

and external barriers on 

Vietnamese students' 

entrepreneurial intention' 

International conference 

startup and innovation nation 

(ICYREB-2018), Hanoi, 30-

43. 

2018 Tác giả chính 

20 Self-efficacy, perceived 

behavioral control and 

entrepreneurial intention 

among Polish students in 

the context of industry 

4.0: assessing the effect 

of education leve 

Business sustainability in the 

context of industry 4.0, Hanoi, 

215-230. 

2018 Tác giả chính 

 

21 So sánh tình hình khởi 

sự kinh doanh của Việt 

Nam và Ba Lan 

Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, 

10(217), 75-86. 
2018 Tác giả chính 

22 Nghiên cứu ảnh hưởng 

của cảm nhận tham 

nhũng tới dự định khởi 

sự kinh doanh của sinh 

viên Việt Nam 

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 

257, 58-67 
2018 Tác giả chính 

 

23 Vấn đề nâng cao hiệu 

quả đầu tư công trên địa 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 16, 

78-80.  
2018 Đồng tác giả  



bàn Tỉnh Đồng Tháp 

24 Public pension reserve 

funds in Vietnam and 

Poland: A comparative 

analysis 

The 2nd Asia Pacific 

Management Research 

Conference “Innovation and 

Strategic Alliance for 

Sustainable Development” 

Hanoi, 175-187. 

2018 Đồng tác giả 

25 An analysis of the 

development of leaders 

training programme in 

Vietnam 

6th International Conference 

on Emerging Challenges: 

Strategic Integration (ICECH 

2017), Hanoi, 376-384 

2017 Đồng tác giả 

26 The reality of 

agrochemical industry 

and its vulnerabilities in 

the Mekong River Delta, 

Vietnam 

6th International Conference 

on Emerging Challenges: 

Strategic Integration (ICECH 

2017), Hanoi, 75-83 

2017 Đồng tác giả 

27 Risk management in the 

agrochemical supply 

chain towards 

sustainable development 

in the Mekong River 

Delta 

International Conference on 

Sustainable Production and 

Consumption (ICSDB 2017), 

Hanoi, 278-298. 

2017 Đồng tác giả 

28 Technology and 

technology application 

in Vietnamese 

enterprises 

Asian Conference on 

Innovation and Policy (ACIP 

2017), Hanoi. 

2017 Đồng tác giả 

29 Tiêu chí đo lường về giá 

trị giao dịch công nghệ 

Hội thảo Khoa học Quốc Gia 

về Khai thác và thương mại 

hóa sáng chế trong một số 

ngành có lợi thế cạnh tranh, 

183-191. 

2016 Đồng tác giả 

30 Nhận thức của người lao 

động về việc thực hiện 

trách nhiệm xã hội 

doanh nghiệp 

Tạp chí kinh tế phát triển, số 

227(II), tháng 5/2016 
2016 Đồng tác giả 

31 Growing awareness of 

CSR implementation 

International Conference on 

Business capacity: Model and 

Assessment Tools, Hanoi, 47-

2016 Đồng tác giả 



towards sustainable 

development in Vietnam 

66. 

 

32 How to implement the 

supply chain risk 

management in 

agrochemical industry in 

the Mekong delta, 

Vietnam 

International Conference on 

Emerging 

Challenges (ICECH 2016): 

Partnership  

Enhancement  

Secretariat, 11/2016 

2016 Đồng tác giả 

33 Policies to promote 

applying patents in 

Vietnam's social 

enterprises 

International conference on the 

ecosystem for social 

entrepreneurship and social 

innovation (ICSE 2016) 

2016 Đồng tác giả 

34 Vietnamese Manager’s 

and Staff’s Awareness of 

Corporate Social 

Responsibility 

Implementation in 

Enterprises. 

International conference on 

emerging challenges (ICECH 

2015): Managing to success, 

12/11/2015 

 

2015 Đồng tác giả 

35 Nhận thức của người 

tiêu dùng về trách nhiệm 

xã hội của doanh nghiệp 

Tạp chí kinh tế phát triển, số 

217(II), tháng 7/2015 

2015 Tác giả chính 

36 Tăng cường công tác 

quản lý hoạt động đầu tư 

phát triển kinh tế trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp 

Tạp chí Quản lý kinh tế/ số 59, 

tháng 3&4 năm 2014 

 

2014 Đồng tác giả 

 

37 Nghiên cứu và phát triển 

sản phẩm mới của các 

doanh nghiệp dược 

phẩm Việt Nam trong 

điều kiện khủng hoảng 

kinh tế toàn cầu 

Tạp chí Kinh tế phát triển/Số 

193, tháng 7/2013 

2013 Đồng tác giả 

 

38 Quản trị quan hệ khách 

hàng của doanh nghiệp 

trong thời kỳ khủng 

hoảng 

Vietnam report số 17/Quý III/ 

Năm 2012 

2012 Đồng tác giả 

39 Nghiên cứu và phát triển 

sản phẩm mới tại công ty 

cổ phần dược phẩm 

Trung ương 1- Pharbaco 

Tạp chí Kính tế phát triển, số 

181 (II), tháng 7/2012 

2012 Đồng tác giả 



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 kiểm soát Đại học kinh tế quốc dân 2019 Tham gia 

2 Giáo trình giao dịch và 

đàm phán kinh doanh 

Đại học kinh tế quốc dân 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 

(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) 

Chính sách thúc đẩy 

doanh nghiệp ngành 

chế biến rau quả đổi 

mới công nghệ: 

Nghiên cứu trường 

hợp các doanh 

nghiệp trên địa bàn 

Hà Nội và Bắc Ninh 

2015 Đã nghiệm thu 2015 Cấp cơ sở 

A study in resource 

mobilization of 

Vietnamese social 

enterprises 

2016 Đã nghiệm thu 2017 Cấp cơ sở 

SEAMIS (Students' 

Entrepreneurship 

and Migration 

International Survey) 

Project 

2018 Đang thực hiện Đại học Szczecin, Ba 

Lan 

Ảnh hưởng của đào 

tạo tới dự định khởi 

sự kinh doanh của 

sinh viên tại Việt 

Nam 

2019 Đã  nghiệm thu 2020 Cấp cơ sở 

Nghiên cứu các giải 

pháp chủ yếu nâng 

2019 Đã  nghiệm thu 2020 Cấp Bộ 



cao năng suất, chất 

lượng và lợi thế cạnh 

tranh của các doanh 

nghiệp sản xuất 

VLXD ở Việt Nam 

trong bối cảnh cách 

mạng công nghiệp 

4.0 

Nghiên cứu đề xuất 

giải pháp chính sách 

hỗ trợ phát triển các 

tổ chức trung gian 

của thị trường khoa 

học công nghệ Việt 

Nam 

2019 Đã  nghiệm thu 2020 Cấp Quốc gia 

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 

2019 Đã  nghiệm thu 2020 Cấp thành phố 

16. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có) 

 

TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian áp dụng 

 

1    

2    

…    

17. Giải thưởng về khoa học (nếu có) 

 

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

   

   



18. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm 

thu, đánh giá  các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và 

ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây) 

TT Hình thức Hội đồng Số lần 

1   

2   

19. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có) 

TT Họ và tên 
Hướng dẫn hoặc 

đồng hướng dẫn 
Đơn vị công tác 

Năm bảo 

vệ thành 

công 

1     

2     

     

 

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

Thứ 6, Ngày 29 Tháng 03 Năm 2022 

 

Xác nhận của Cơ quan chủ quản 

Thủ trưởng đơn vị 

 

CÁ NHÂN  

(Họ tên và chữ ký) 

       

 

Dương Công Doanh 

 


