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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

1. Thông tin cá nhân 

Họ và tên Nguyễn Thị Phương Lan 

Ngày tháng năm sinh 08 – 03 -1979 

Giới tính Nữ 

Nơi sinh Thanh Hóa 

Địa chỉ liên lạc Lô 15 B17, khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 

Điện thoại cơ quan 024 36280280 

Điện thoại nhà riêng  

Điện thoại di động 0904381626 

Email lanbinh@hotmail.com 

Học vị Tiến sĩ 

Năm, nơi công nhận học vị 2018 

Chức danh khoa học   

Năm phong chức danh khoa học   

Chức vụ và đơn vị công tác  

(hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu) 

Giảng viên, Bộ môn QTKD tổng hợp, Khoa QTKD 
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2. Trình độ học vấn 

2.1. Quá trình đào tạo  

Năm tốt 

nghiệp 
Bậc đào tạo Chuyên ngành đào tạo Cơ sở đào tạo 

2000 Đại học QTKD ĐH Kinh tế Quốc dân 

2008 Thạc sĩ QTKD ĐH Kinh tế Quốc dân 

2018 Tiến sĩ QTKD ĐH Kinh tế Quốc dân 

2.2. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có)  

Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo 

04/10 – 30/12/2010 Chứng chỉ nghiệp vụ sự phạm ĐH Trường Đại học Giáo dục 

   

2.3. Trình độ ngoại ngữ  

Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng 

Tiếng Anh B2 

 

3. Quá trình công tác 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2001 – 2008 Trung tâm ĐT và PTQL, ĐH Kinh tế Quốc dân Chuyên viên 

2008 – nay Khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Kinh tế Quốc dân Giảng viên 

   

 

4. Nghiên cứu khoa học  

4.1. Lĩnh vực nghiên cứu   

4.2. Các công trình khoa học đã công bố  

4.2.1. Sách giáo trình, sách chuyên khảo 

Năm 

xuất bản  
Tên sách 

Mức độ tham gia 

(là chủ biên, là đồng tác giả, 

tham gia viết một phần) 

Nơi xuất bản 

2013 Quản trị kinh doanh  Tham gia nhóm biên soạn ĐH Kinh tế Quốc dân 

2016 Khởi sự kinh doanh Tham gia nhóm biên soạn ĐH Kinh tế Quốc dân 

    

4.2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước 

Năm 

công bố  
Tên bài báo 

Tên, số tạp chí công bố, 

trang tạp chí 

Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 

2010 Tái cấu trúc nền kinh tế để 

vượt qua khủng hoảng và phát 

triển bền vững 

Tạp chí Kinh tế và Phát 

triển. KTPT/154(2)/2010 

Tác giả 
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2011 Hệ thống kiểm soát tại các 

doanh nghiệp Việt Nam 

Tạp chí Kinh tế và Phát 

triển. KTPT/164(2)/2011 

Tác giả 

2012 Bàn về cải thiện hệ thống kiểm 

soát nội bộ trong các công ty 

cổ phần của Việt Nam 

Tạp chí Kinh tế và Phát 

triển. KTPT/181(2)/2012 

Đồng tác giả 

2013 Kiểm soát nội bộ với quản trị 

rủi ro trong các doanh nghiệp ở 

Việt Nam 

Tạp chí Kinh tế và Phát 

triển. KTPT/Số tháng 

9/2013 

Đồng tác giả 

2014 Hệ thống kiểm soát trong 

doanh nghiệp: kinh nghiệm của 

Nhật Bản và bài học rút ra cho 

các doanh nghiệp Việt Nam, 

Tạp chí nghiên cứu tài 

chính kế toán. TCKT/135 

(10)/2014 

Đồng tác giả 

2014 Hệ thống kiểm soát trong 

doanh nghiệp: một số vấn đề 

cần tiếp tục nghiên cứu 

Tạp chí quản lý kinh tế. 

QLKT/62/2014 

Đồng tác giả 

2017 Nghiên cứu mối quan hệ giữa 

chiến lược kinh doanh và hệ 

thống kiểm soát nội bộ 

Tạp chí Châu Á – Thái 

Bình Dương. 

TBD/493/2017 

Tác giả 

2018 Tác động của văn hóa tổ chức 

đến hệ thống kiểm soát nội bộ 

trong các công ty cỏ phần Việt 

Nam 

Tạp chí Kinh tế và Phát 

triển. KTPT/Số 255 

(II)/2018 

Đồng tác giả 

4.2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài 

Năm 

công bố  
Tên bài báo 

Tên, số tạp chí công bố, 

trang tạp chí 

Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 

    

    

4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước 

Thời gian 

hội thảo 
Tên báo cáo khoa học 

Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 

Địa điểm tổ chức 

hội thảo 

2010 Phát triển các ngành công nghiệp mũi 

nhọn của Hà Nội để thúc đẩy CNH, 

HĐH 

 Tác giả ĐH Kinh tế Quốc 

dân 

2015 Nghiên cứu nhân tố tác động đến hệ 

thống kiểm soát: Đề xuất mô hình 

nghiên cứu 

Tác giả Trường Đại học tài 

chính – Quản trị 

kinh doanh. 

    

4.2.5. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế 

Thời gian 

hội thảo 
Tên báo cáo khoa học 

Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 

Địa điểm tổ chức 

hội thảo 

2017 Impacts of business strategies on the 

internal control system of stock 

companies in Vietnam 

Kỷ yếu hội thảo 

quốc tế: “Business 

and management: 

Framing 

complicance and 

ĐH Kinh tế Quốc 

dân 
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dynamics” 

2018 Cơ hội và thách thức doanh nghiệp 

khởi nghiệp trong bới cảnh cách mạng 

công nghiệp 4.0 

Kỷ yếu hội thảo 

quốc tế: “Kinh 

doanh bền vững 

trong bối cảnh cách 

mạng công nghiệp 

4.0” 

ĐH Kinh tế Quóc 

dân 

    

4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp 

Thời gian 

thực hiện 
Tên chương trình, đề tài 

Cấp quản lý 

đề tài 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

Tình trạng đề tài  

(đã nghiệm thu/chưa 

nghiệm thu) 

2010 - 2011 

Đánh giá tác động của các 

khu công nghiệp ở hai tỉnh 

Hải Dương và Hưng Yên tới 

sự phát triển KT – XH của 

hai tỉnh này và khuyến nghị 

về chính sách đối với các khu 

công nghiệp trên địa bàn 

Bộ GD & ĐT Thành viên Đã nghiệm thu 

2016 - 2017 

Nghiên cứu tác động của 

chiến lược kinh doanh đến hệ 

thống kiểm soát trong các 

công ty cổ phần Việt Nam 

ĐH KTQD 
Chủ nhiệm 

đề tài 
Đã nghiệm thu 

     

4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước 

Năm  Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức trao tặng 

4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn NCS  

Họ tên NCS Đề tài luận án 
Cơ sở đào 

tạo 

Thời gian 

đào tạo 

Vai trò 

hướng dẫn 

     

4.6. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học  

Tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề; thành viên ban biên tập các tạp chí khoa học trong và 

ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế… 

Tên tổ chức Vai trò tham gia 

  

  

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2019 

NGƯỜI KHAI 
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Nguyễn Thị Phương Lan 
 

 


