
Trang 1 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

1. Thông tin cá nhân 

Họ và tên Ngô Thị Việt Nga 

Ngày tháng năm sinh 07/11/1979 

Giới tính Nữ 

Nơi sinh Hà Nội 

Địa chỉ liên lạc T3, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại cơ quan 024.36280280 

Điện thoại nhà riêng  

Điện thoại di động (Bắt buộc) 0903 214 560 

Email (Bắt buộc) Ngovietnga711@yahoo.com, nganv@neu.edu.vn 

Học vị Tiến sỹ/ GVC 

Năm, nơi công nhận học vị Đại học Kinh tế Quốc Dân 

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, Khoa Quản trị Kinh doanh, ĐH KTQD 

Mã số thuế (hoặc số CMND trong 

trường hợp không có Mã số thuế) 

(Bắt buộc) 

8002849717 

 

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 

2001 Đại học Quản trị kinh doanh ĐH KTQD 

2002 Đại học Tiếng Anh chuyên ngành ĐHSPNN 

2004 Thạc sỹ Quản trị kinh doanh ĐH KTQD 

2013 Tiến sỹ  Quản trị kinh doanh ĐH KTQD 
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2.2. Tên luận án tiến sĩ  
Tái cơ cấu tổ chức các doanh nghiệp may của Tập đoàn 

Dệt may Việt Nam 

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

Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo 

01/2010 Semina cho nghiên cứu sinh 28 ĐH KTQD 

9/2004 Khóa đào tạo MLS/IPSCM  Dự án DIREG 

6/2004 Khóa học QT sản xuất tại ĐH Kinh tế 

HCM (lần 2) 

Dự án DIREG 

12/2003 Khóa học QT sản xuất tại ĐH Kinh tế 

HCM (lần 1) 

Trường HSB 

2003 Lợi thế cạnh tranh và phát triển kinh tế ĐH KTQD 

2002 Đào tạo phương pháp viết tình huống ĐH KTQD 

2002 Phương pháp giảng dạy Viện QTKD KTQD 

2001 Kế toán trưởng  ĐH KTQD 

2.4. Trình độ ngoại ngữ  

Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng 

Tiếng Anh Đại học 

 

3. Quá trình công tác 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2002-2007 Bộ môn QTKD TH – Trung tâm QTKD tổng hợp, 
ĐHKTQD 

Giảng viên  

2007-2013 Bộ môn QTKD TH – Khoa QTKD, ĐHKTQD Giảng viên, Uỷ viên Chi uỷ 
QTKD 

2014 – 

3/2019 

Bộ môn QTKD TH – Khoa QTKD, ĐHKTQD Giảng viên, Phó bí thư chi bộ 
QTKD, trưởng bộ môn 
QTKDTH 

3/2019 - 

nay 

Bộ môn QTKD TH – Khoa QTKD, ĐHKTQD Giảng viên 

 

4. Nghiên cứu khoa học  

4.1. Lĩnh vực nghiên cứu   
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Hướng nghiên cứu chính Quản trị kinh doanh, Chiến lược kinh doanh, Khởi sự 

kinh doanh, Tổ chức sản xuất 

Chuyên ngành nghiên cứu  Quản trị kinh doanh 

4.2. Các công trình khoa học đã công bố  

4.2.1. Sách giáo trình, sách chuyên khảo 

Đồng chủ biên 02 cuốn GT, tham gia biên soạn 05 cuốn giáo trình và 01 cuốn 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 

2007 Quản trị kinh doanh Tham gia viết chương 1  NXB ĐH KTQD 

2009 Chiến lược kinh doanh trong 

nền kinh tế toàn cầu 

Tham gia viết chương 2 

(phần 2) 

NXB ĐH KTQD 

2011/2012 Khởi sự kinh doanh và tái lập 

doanh nghiệp 

Tham gia viết chương 2 NXB ĐH KTQD 

2011 Hướng dẫn thực hành QTKD Tham gia viết một phần NXB ĐH KTQD 

2013 Giáo trình QTKD (tập1) Tham gia viết chương 6 NXB ĐH KTQD 

2016 Khởi sự kinh doanh  Đồng chủ biên  NXB ĐH KTQD 

2018 Kiểm soát Tham gia viết chương 7 NXB ĐH KTQD 

2021 Quản trị Kinh doanh Đồng chủ biên,Tái bản Đã thẩm định, chờ 

xuất bản 

2021 Thay đổi và phát triển DN Tham gia Đã thẩm định, chờ 

xuất bản 

2021 Quản trị điểm hạn chế - 

TOC 

Tham gia NXB LĐXH2018 

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

Tác giả 10 bài báo và đồng tác giả 05 bài báo đăng trong tạp chí 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) 

2020 Nghiên cứu giáo dục đại học 

trong khởi nghiệp và kinh 

nghiệm từ các quốc gia 

Nghiên cứu Châu Âu, 

8/2020 

Đồng tác giả 

2019 The effect of educational 

level on entrepreurial 

intention among Polish 

students 

Nghiên cứu Châu Âu, 

số 1(19)/2019 

Đồng tác giả 

2019 The impacts of individual 

and envỉonmental 

characteristics on students’ 

entrepreneurial intension: 

insights from Poland 

Nghiên cứu Châu Âu, 

số 1(19)/2019 

Đồng tác giả 

2019 Giáo dục đại học trong phát 

triển hệ sinh thái khởi 

nghiệp 

Kinh tế và dự báo/số 

17/2019 

Đồng tác giả 
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2016 Một số vấn đề về khởi 

nghiệp kinh doanh - Kinh 

nghiệm từ các quốc gia và 

bài học cho Việt Nam 

Tọa đàm “Quốc gia 

khởi nghiệp, doanh 

nghiệp khởi nghiệp” 

5/2016 

Tác giả 

2014 Hoạt động mua bán sáp nhập 

doanh nghiệp trong tái cấu 

trúc các doanh nghiệp ở Việt 

Nam 

Tạp chí kinh tế và phát 

triển, Số 215  (II), 

tháng 7.2014 

Tác giả 

2013 Vận dụng mô hình hình sao 

trong tái cấu trúc cơ cấu tổ 

chức doanh nghiệp (áp dụng 

nghiên cứu với doanh nghiệp 

may) 

Tạp chí kinh tế và phát 

triển, Số 193 (II), tháng 

7 .2013 

Tác giả 

2012 Mô hình quản trị theo quá 

trình - Tiếp cận từ lý luận 

đến thực tiễn 

Tạp chí kinh tế và phát 

triển, Số 181 (II), tháng 

7.2012 

Tác giả 

2012 Chuyển đổi mô hình quản trị 

khi tiến hành tái cơ cấu 

doanh nghiệp nhà nước ở 

Việt Nam 

Tạp chí Văn phòng cấp 

ủy, số tháng 3/2012 

Đồng tác giả 

2010 Quá trình kinh doanh – cơ sở 

để tiến hành tái cấu trúc 

doanh nghiệp  

Tạp chí Kinh tế và Dự 

báo Số 22, Tháng 

11/2010 

Tác giả 

2010 Tái cơ cấu tổ chức của các 

doanh nghiệp dệt may Việt 

Nam trong điều kiện hội 

nhập 

Tạp chí kinh tế và phát 

triển, Số 154, Tháng 

4/2010 

Tác giả 

2009 Ứng xử của các doanh 

nghiệp Dệt May Việt Nam 

trước khủng hoảng kinh tế 

thế giới 
 

Tạp chí kinh tế và phát 

triển, số kỳ 2, tháng 

7/2009 

Tác giả 

2007 Tập đoàn kinh tế, một xu 

hướng đổi mới doanh nghiệp 

Nhà nước 

Tạp chí doanh nghiệp 

đầu tư nước ngoài, số 

12 tháng 4/2007 

Tác giả 

2007 Tái cơ cấu doanh nghiệp – 

một hướng nâng cao hiệu 

quả hoạt động của các doanh 

nghiệp trong thời kỳ hội 

nhập 

Tạp chí Kinh tế và phát 

triển số 118 ra tháng 

4/2007 

Tác giả 

2006 Mô hình kim cương với lợi 

thế cạnh tranh của một quốc 

gia (hoặc vùng) 

Tạp chí Kinh tế và phát 

triển, số tháng 10/2006 

Tác giả 

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

Tham gia 04 bài báo công bố tạp chí quốc tế trong danh mục Scopus (3), danh mục 

ISI (1) 

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) 
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10/2021 

Environmental corporate 

social responsibility 

initiatives and green 

purchase intention: an 

application of the extended 

theory of planned behavior 

Social Responsibility 

Journal 

Đồng tác giả 

05/2021 Entrepreneurial behaviour: 

The effects of the fear and 

anxiety of Covid-19 and 

business opportunity 

recognition 

Entrepreneurial 

Business and 

Economics Review 

Đồng tác giả 

08/2019 The effects of internal and 

external barriers on 

Vietnamese students’ 

entrepreneurial intention 

Management Science 

Letters 

Đồng tác giả 

09/2019 The impact of individual and 

environmental 

characteristics on students’ 

entrepreneurial intention 

Management Science 

Letters 10 (2020) 599–

608 

Đồng tác giả 

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

Tác giả 02 bài hội thảo và tọa đàm trong nước 

Thời gian hội 

thảo 
Tên báo cáo khoa học Tên hội thảo 

Mức độ tham 

gia 
 (là tác giả/đồng tác 

giả) 

Địa điểm tổ 

chức hội thảo 

2016 Một số vấn đề về 

khởi nghiệp kinh 

doanh - Kinh 

nghiệm từ các quốc 

gia và bài học cho 

Việt Nam 

Tọa đàm “Quốc 

gia khởi nghiệp, 

doanh nghiệp 

khởi nghiệp” 

5/2016 

Tác giả ĐHKTQD 

2015 Ứng dụng hệ thống 

thông tin quản lý 

trong các doanh 

nghiệp Dệt May 

Việt Nam 

Hội thảo quốc 

gia, 11/2015, Đại 

học KTQD 

Tác giả ĐHKTQD 

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

Thời gian hội 

thảo 
Tên báo cáo khoa học Tên hội thảo 

Mức độ tham 

gia 
 (là tác giả/đồng tác 

giả) 

Địa điểm tổ 

chức hội thảo 

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

Tham gia 02 đề tài cấp Quốc gia, chủ trì 01 đề tài cấp Bộ, thư kí 03 đề tài cấp Bộ, chủ trì 01 

đề tài cấp cơ sở, tham gia 04 đề tài cấp cơ sở 

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) 
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2003 Giải pháp đảm bảo cho các 

doanh nghiệp công nghiệp 

hậu cổ phần hóa hoạt động có 

hiệu quả 

Cấp Bộ Thư kí 
Đã nghiệm thu, 

đạt loại tốt 

2007 Phát triển nguồn nhân lực-

Biện pháp quan trọng để nâng 

cao năng lực cạnh tranh của 

các doanh nghiệp may trong 

bối cảnh Việt Nam là thành 

viên của tổ chức thương mại 

thế giới 

Cấp Bộ Thư kí 
Đã nghiệm thu, 

đạt loại tốt 

2007 Con đường, bước đi và các 

giải pháp chiến lược để thực 

hiện công nghiệp hóa, hiện 

đại hoá nông nghiệp và nông 

thôn 

Cấp NN Thành viên 
Đã nghiệm thu, 

đạt loại tốt 

2009 Phát triển hoạt động tái lập 

doanh nghiệp ở Việt Nam 
Cấp bộ Thư kí 

Đã nghiệm thu, 

đạt loại tốt 

2010 Nâng cao năng lực cạnh tranh 

cho các doanh nghiệp May 

Việt Nam 

Cơ sở – Trig Thành viên 
Đã nghiệm thu, 

đạt loại tốt 

2010 Xây dựng thương hiệu cho 

các doanh nghiệp May Việt 

Nam 

Cơ sở – Trig Thành viên 
Đã nghiệm thu, 

đạt loại tốt 

KTQD/E2015.

44  

Tác động của đào tạo đại học 

tới dự định khởi sự kinh 

doanh của sinh viên Đại học 

Kinh tế Quốc dân 

Cơ sở - Tiếng 

Anh 
Thành  viên 

Đã nghiệm thu, 

đạt loại tốt 2016 

KTQD/V2015.

05NV 

Hoàn thiện công tác quản lý 

sinh viên hệ chính quy tại đại 

học Kinh tế quốc dân 

Cơ sở Thành viên 
Đã nghiệm thu, 

đạt loại tốt 2016 

03.11/2019/H

Đ-DA2 

Nghiên cứu, xây dựng, phổ 

biến, hướng dẫn áp dụng Mô 

hình Quản trị điểm hạn chế 

(TOC) để nâng cao năng suất 

cho các doanh nghiệp Việt 

Nam 

Cấp NN Thành viên 
Đã nghiệm thu 

21/01/2021 

KTQD/V2018

.02 

Phát triển hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo 

trên nền tảng giáo dục đại 

học ở Việt Nam 
 

Cơ sở 
 

Chủ nhiệm 

đề tài 

Đã nghiệm thu, 

đạt loại tốt 

2019 

Đề tài nhánh 

11 

(03.11/2019/H

Đ-DA2) 

Nghiên cứu áp dụng thí điểm 

mô hình quản trị điểm hạn 

chế TOC (Doanh nghiệp số 

06) 

 

Cấp bộ 
Chủ nhiệm 

đề tài 

Đã nghiệm thu 

2021 

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 
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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 

Tổ tư vấn chiến lược cho TNG (2010) Thành viên tư vấn 

Tổ tư vấn chiến lược cho CT TNHH Đường Minh Hoàng (2011) Thành viên tư vấn 

 

5. Giảng dạy  

5.1. Chuyên ngành giảng dạy chính  
Quản trị kinh doanh 

5.2. Học phần/môn học có thể đảm nhiệm  

Quản trị kinh doanh, Khởi sự kinh doanh, 

Tái lập doanh nghiệp, QT sự thay đổi, 

QTKD hiện đại, Năng lực cạnh tranh 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022 

NGƯỜI KHAI 

 

 

 

 

Ngô Thị Việt Nga 

 

 

 


