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1. Thông tin cá nhân 

Họ và tên Hoàng Việt Huy Năm sinh 16/10/1990 

Chức danh khoa học ThS Giới tính Nam 

Chức vụ hành chính Giảng viên CMND 012819600 

Tên đơn vị Khoa Quản trị kinh doanh   

Tên cơ quan công tác Trường Đại học Kinh tế Quốc dân   

Địa chỉ cơ quan 207 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng Tỉnh/TP Hà Nội 

Điện thoại cố định 0436405412 Di động 0915555340 

Email Huyhv@neu.edu.vn   

 
2. Quá trình đào tạo 

TT Thời gian Tên cơ sở đào tạo Chuyên ngành Học vị 

1 02/2019-nay Trường Đại học Lincoln (NZ) Tài chính Tiến sỹ 

2 07/2013-08/2015 Trường Đại học Ohio (USA) Kinh tế tài chính Thạc sỹ 

3 09/2008-08/2012 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Tài chính doanh nghiệp Cử nhân 

 
3. Quá trình công tác 

TT Thời gian Cơ quan công tác Địa chỉ Chức vụ 

1 8/2017-nay Khoa Quản trị kinh 
doanh 

Trường Đại học KTQD Giảng viên 

2 12/2015-7/2017 Viện Phát triển 
doanh nghiệp 

Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam 

Chuyên viên 
nghiên cứu 

3 10/2012-5/2013 Phòng Khách hàng 
doanh nghiệp 

Ngân hàng TMCP Phát triển 
TPHCM 

Chuyên viên tín 
dụng 

 
4. Ngoại ngữ (nhận xét theo các mức: A – yếu, B – Trung bình, C – Khá, D – Thành thạo)  

Ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết 

Tiếng Anh D D D D 

Ngoại ngữ khác - - - - 

 
5. Kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu 
5.1. Hướng nghiên cứu chính  



- Quản trị công ty  
- Quản trị lợi nhuận 
- Khởi nghiệp sáng tạo 
- Chính sách chi trả cổ tức trong doanh nghiệp 
 
5.2. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký  

TT Tên đề tài/ dự án Cơ quan tài trợ 
kinh phí 

Thời gian 
thực hiện 

Vai trò 

1 Nghiên cứu dề xuất phương pháp xác đinh 

giá trị giao dịch công nghệ trên thị trường 
khoa học và công nghệ Việt Nam 

Bộ Khoa học và 
Công nghệ 

2017-nay Thành viên 

2 Định hướng chiến lược phát triển Khu công 
nghệ cao Đà Nẵng đến năm 2020 tầm nhìn 
2030 

Bộ Khoa học và 
Công nghệ 

2015-2018 Thành viên 

3 Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt 
Nam 2016/2017: Quản trị công ty 

Phòng Thương 

mại và Công 
nghiệp Việt Nam 

2016-2017 Thành viên 

4 Nhận dạng sai sót trọng yếu trong báo cáo 
tài chính của các doanh nghiệp ngành xây 
dựng và bất động sản niêm yết trên thị 
trường chứng khoán Việt Nam 

Trường Đại học 
KTQD 

2016-2017 Thành viên 

5 Nghiên cứu chi phí kinh doanh đối với 
doanh nghiệp Việt Nam, so sánh với các 
doanh nghiệp trong khu vực và thế giới 

Phòng Thương 

mại và Công 
nghiệp Việt Nam 

2016-2017 Thành viên 

6 Đánh giá nhu cầu đào tạo về quản lý công 
nghệ, quản trị công nghệ và cập nhật công 
nghệ mới trong các doanh nghiệp Việt Nam 

Bộ Khoa học và 
Công nghệ 

2015-2016 Thành viên 

7 Động thái doanh nghiệp Việt Nam 2016 Phòng Thương 

mại và Công 
nghiệp Việt Nam 

2016 Thành viên 

 
5.3. Bài báo khoa học đã được công bố 

TT Tác giả Tên bài báo Tạp chí/ Hội thảo Thời gian 
thực hiện 

1 Huy Viet 
Hoang, Tung 
Son Ha 

Implications for sustainable 
entrepreneurship in the Vietnam 
service sector in the context of 
4th Industrial Revolution 
 

Học thảo khoa học quốc 
tế: Kinh doanh bền vững 
trong bối cảnh cách 
mạng công nghiệp 4.0 – 
Đại học Kinh tế Quốc 
dân. 

9/2018 



2 Hoàng Việt 
Huy 

Ảnh hưởng của chính sách quản 
trị tài chính đến giá trị doanh 
nghiệp niêm yết trên sàn giao 
dịch chứng khoán Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Tạp chí Kinh tế & Phát 
triển 

7/2018 

3 Hoàng Việt 
Huy 

Quan hệ lợi ích giữa các tác 
nhân trong chuỗi giá trị nông 
sản 

Tại chí Công thương 5/2018 

4 Hoàng Việt, 
Hoàng Việt 
Huy 

Thích ứng với biến đổi khí hậu 
trong hoạt động sản xuất nông 
nghiệp ở Việt Nam 

Hội thảo khoa học quốc 
tế: Chính sách và giải 
pháp nâng cao giá trị gia 
tăng và phát triển bền 
vững nông nghiệp Việt 
Nam – Hội Khoa học 
Kinh tế nông nghiệp và 
phát triển nông thôn 
Việt Nam. ISBN: 978-
60488-4700-5 

6/2017 

5 Hoàng Việt 
Huy 

Cơ hội và thách thức đối với 
nông sản Việt Nam trong bối 
cảnh hội nhập quốc tế 

Hội thảo khoa học quốc 
gia: Quản lý và sử dụng 
hiệu quả tài nguyên 
trong điều kiện biến đổi 
khí hậu - Đại học Kinh 
tế Quốc dân. ISBN: 978-
604-946-178-1 

11/2016 

 


