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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 

Từ năm 2002 
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Shopping Intention: An 
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Economics and Business 
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Tạo động lực để tăng cường kết 

quả làm việc của giảng viên 
Tạo động lực cho cán bộ, 
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Thay đổi thể chế ảnh hưởng đến 
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Kỷ yếu hội thảo quốc tế ASIP Hà 

Nội, tháng 9 
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6 Mối quan hệ giữa sự trung 

thành của khách hàng và đảm 

bảo doanh thu, lợi nhuận bền 

vững cho doanh nghiệp 

Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Phát 

triển kinh doanh bền vững  

T9/2016 

2016 Tác giả 

7 Ảnh hưởng của văn hoá tổ chức 

đến việc lựa chọn nguyên tắc và 

căn cứ phân chia tiền thưởng 

Tạp chí Kinh tế phát triển 
2016 Đồng tác giả 

8 Một số yếu tố ảnh hưởng đến 
Hội thảo về kinh doanh thực phẩm 

hữu cơ, tháng 11/ 2015 
2015 Tác giả 

 
 



việc mua thực phẩm hữu cơ của 

người tiêu dùng 

 

9 Văn hóa doanh nghiệp và các 

tiêu chí đánh giá văn hóa doanh 

nghiệp  

 

Kỷ yếu hội thảo khoa học: Xây 

dựng văn hóa doanh nghiệp theo 

tinh thần hội nghị trung ương 

Đảng lần thứ 9 khóa XI 

 

2015 

 

Tác giả 

10 Nghỉ việc tự nguyện – Thách 

thức đối với các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ: Nghiên cứu tình 

huống tại công ty Ban Mai 

 

Kỷ yếu hội thảo khoa học: Quản 

trị doanh nghiệp trong bối cảnh 

nền kinh tế phục hồi 

 

2014 

 

Tác giả 

11 Hợp tác theo chiều ngang để 

cùng có lợi – Tình huống tại 

công ty An Duy 

 

Tạp chí Kinh tế phát triển, số 205 

(II) 

 

2014 

 

Đồng tác giả 

12 Đổi mới công nghệ nhờ hợp tác 

với các công ty có vốn nước 

ngoài – Bằng chứng từ thực tiễn 

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: 

Khởi tạo động lực tăng trưởng 

mới: Tăng cường liên kết doanh 

nghiệp FDI – nội địa 

 

2014 

 

Tác giả 

13 Tái cơ cấu thù lao trong doanh 

nghiệp để vượt qua khó khăn 

 

 

Tạp chí Kinh tế phát triển, số 193 

(II) 

 

2013 

 

Đồng tác giả 

14 The influence of organizational 

cultures on incentive systems – 

Case of Vietnamese enterprises 

 

 

International conference: 

Knowledge management in the 

transition economy of Viet Nam 

 

2013 

 

Đồng tác giả 

15 
Những hình thức thù lao 

khuyến khích trong các công ty 

cổ phần: Kinh nghiệm quốc tế 

và thực tiễn tại Việt Nam 

Tạp chí Kinh tế phát triển, Tháng 

7 
2012  

Đồng tác giả 

16 
Ảnh hưởng của công tác thưởng 

đến quản trị quan hệ khách 

hàng trong doanh nghiệp 

Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Quản 

trị quan hệ khách hàng: Lý thuyết 

và thực tiễn ứng dụng ở Việt Nam 

2012 Tác giả 
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Tiền thưởng cuối năm của các 

doanh nghiệp 

 

Tạp chí Thương mại, Số 35, 

Tháng 12 
2011 Tác giả 

18 Tăng cường kiểm soát trong các 

doanh nghiệp xuất khẩu Việt 

Nam nhắm đối phó tốt hơn với 

tự vệ thương mại 

Tạp chí Kinh tế phát triển, Tháng 

7 
2009 Tác giả 

19 Cần ưu tiên lựa chọn và tiêu 

dùng hàng Việt Nam 

Tạp chí Thương mại, Số 8 2009 Tác giả 

20 Nguyên tắc tính chi phí kinh 

doanh khấu hao tài sản cố định 

của doanh nghiệp 

Tạp chí Kế toán tháng10 2008 Tác giả 
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8 
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Thọ 

Tạp chí Kinh tế phát triển, Tháng 

9 
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Chủ biên, đồng 
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Tham gia 

2 Quản trị kinh doanh đương 

đại 

NXB Đại học Kinh tế quốc 

dân, Hà Nội. 
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Tham gia 

3 Quản trị kinh doanh những 

năm đầu thế kỷ 21 

NXB Đại học Kinh tế quốc 

dân, Hà Nội. 
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Tham gia 
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Tên đề tài, dự án, 

nhiệm vụ đã chủ trì 

Thời gian thực hiện 

(ngày, tháng, năm theo 

Hợp đồng ký kết) 

Tình trạng đề tài 

(thời điểm nghiệm thu, kết 

quả đạt được, xếp loại) 

Cấp quản lý 

(cấp nhà nước/ 

bộ/ cơ sở/ khác) 

Incentive compensation 

systems under the 

influence of 

organizational culture 

 

  

Tháng 6 năm 2013 đến  

tháng 6  năm 2014 

Đã nghiệm thu vào ngày 

07/5/2014, được 95.2 

điểm, đạt loại xuất sắc 

 

 

Cấp trường 

 

 

 

Tên đề tài, dự án, 

nhiệm vụ đã tham gia 

Thời gian  

(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) 

Một số vấn đề lý luận 

và thực tiễn về xây 

dựng tập đoàn kinh tế ở 

Việt Nam 

2014 Đã nghiệm thu Cấp nhà nước 

Các giải pháp ngăn 

ngừa và hạn chế rủi ro 

trong triển khai thực 

hiện các dự án đầu tư 

trực tiếp nước ngoài tại 

Việt Nam 

2006 Đã nghiệm thu Cấp bộ 
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1    
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TT Hình thức Hội đồng Số lần 

1   

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

TT Họ và tên 
Hướng dẫn hoặc 

đồng hướng dẫn 
Đơn vị công tác 

Năm bảo vệ 

thành công 
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