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50202 - Kinh doanh và Quản lý 

 

10. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt 
nghiệp 

Cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân, 

Hà Nội, Việt Nam 
Quản trị Kinh doanh 2016 

Thạc sĩ  Đại học Macquarie, 

Sydney, Australia 
Kinh doanh Quốc tế 2018 

11. Trình độ ngoại ngữ 

Tên Ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết 

Anh văn Thông thạo Thông thạo Thông thạo Thông 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 11/2018 đến 
nay 

Giảng viên Quản trị Kinh doanh Đại học Kinh tế Quốc 
dân, Hà Nội 

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 Green technology transfer in 

a developing country: the 
mainstream practitioner view 

International 

Journal of 

Organizational 
Analysis 

02/2021 Đồng tác giả 

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 

tham gia  

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) 

Tập huấn, hỗ trợ áp dụng thí điểm 
bản đồ chiến lược BSC và bộ chỉ số 

đánh giá kết quả hoạt động chính 

(KPIs) cho các doanh nghiệp ngành 
công nghiệp: Dệt may, Da Giầy, 

Nhựa, Hóa chất, Cơ khí, Điện tử - 

Tin học 

2018-2020  Nghiệm thu 
10/2020 

Cấp 
đánh giá: 

cấp Bộ 

và tương 
đương 

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



Nguồn của đổi mới sáng tạo cá 

nhân: Nghiên cứu thực trạng các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hà Nội 

2020-2021 01/2021 Cấp 

đánh giá: 

cấp 
Trường 

và tương 

đương 

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 

2020-2022 Nghiệm thu 

01/2022 

Cấp 

đánh giá: 
cấp Bộ 

và tương 

đương 

Quy hoạch phát triển các ngành 

công nghiệp/tiểu thủ công nghiệp 
các khu kinh tế, khu/cụm công 

nghiệp, khu công nghiệp cao tỉnh 

Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 

2020-2022 Chưa nghiệm 

thu 

Cấp 

đánh giá: 
cấp Bộ 

và tương 

đương 

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    tháng    năm 2022 

 
Xác nhận của  

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
CÁ NHÂN  

(Họ tên và chữ ký) 
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