
1 
 

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
LÝ LỊCH KHOA HỌC  

 
1. Họ và tên: LÊ PHAN HÒA 

2. Năm sinh: 1988                                                        3. Nam/Nữ: Nữ 

4. Học hàm: ThS                                                    Năm được phong học hàm: 2012 
    Học vị: ThS                                                        Năm đạt học vị: 2012 

5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên   
    Chức vụ:  
6. Địa chỉ nhà riêng: Phố Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
 
7. Điện thoại: CQ:   024.36280280,            ; NR:                     ; Mobile: 0935698699 
Fax:                                                         E-mail: hoalp@neu.edu.vn 
8. Đơn vị công tác: Khoa Quản trị kinh doanh 
    Đơn vị: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
    Địa chỉ Cơ quan: 207 Đường Giải Phòng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
9. Lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu (nêu tối đa 3 lĩnh vực) :  
50202 : Kinh doanh và quản lý 
Lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu (nêu tối đa 3 lĩnh vực) :  
- Quản trị tác nghiệp 
- Quản trị hậu cần 
- Hành vi tiêu dùng 
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10. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học Đại học Kinh tế quốc 

dân 
Quản trị kinh doanh 2010 

Thạc sỹ Đại học East Anglia Quản trị kinh doanh 2012 

Tiến sỹ (1)  Đại học Kinh tế quốc 

dân 
Quản trị kinh doanh  

Tiến sỹ (2)    

Thực tập sinh 

khoa học 
   

11. Trình độ ngoại ngữ 

Tên Ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết 

Tiếng Anh D-Thành thạo D-Thành thạo D-Thành 
thạo 

D-Thành 
thạo 

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 tháng 4/2012 đến 

nay 
Giảng viên Quản trị kinh doanh Khoa Quản trị kinh doanh 

, Đại học Kinh tế quốc 

dân 
207 đường Giải Phóng, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

    

13. Các bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo đã công bố 
 
TT 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. Bài báo thuộc hệ thống ISI/Scopus  

2.  Green technology transfer in a 
developing country: 
mainstream practitioner views 

International Journal of 
Organizational Analysis 

2020 Đồng tác giả 

2. Bài báo quốc tế khác 

 The green supply chain: A case 
study of Vietnam tourism 

APEC Green Initiative  

Workshop II/2012 

2012 Tác giả 

 
1 Nêu những tổ chức khoa học đã và đang công tác của cá nhân (kể cả kiêm nhiệm). 
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 The role of perceived service 
quality, switching cost, and 
customer satisfaction: A study 
of mobile telecommunication 
service loyalty among 
Vietnamese customers 

Innovation, competitiveness and 
international economic 
cooperation/2014 

2014 Đồng tác giả 

 Green purchase behavior: 
Evidence from Vietnam 
consumers 

Hội thảo Quốc tế Sản xuất và tiêu 

dùng bền vững 
2017 Đồng tác giả 

 Closing the attitude-intention 
gap in green consumption 

Innovation & entrepreneurship for 
sustainable development goals: A 
journey of 5 years and the path 
ahead 

2020 Đồng tác giả 

 Evaluation the supply chain 
management in the accounting 
service firms in Hanoi 

International Journal of 
Multidisciplinary research and 
analysis 

2020 Đồng tác giả 

     

3. Các bài báo, bài tham luận hội thảo trong nước 

 Vai trò của công ty cổ phần 

trong nền kinh tế thị trường 

hiện đại 

TCKTPT/181(II)/2012 2012 Đồng tác giả 

 Hướng tới quản trị doanh 

nghiệp toàn diện 
Hội thảo quản trị kinh doanh trong 

bối cảnh toàn cầu hóa 
2012 Đồng tác giả 

 Xanh hóa chuỗi cung ứng- 
Hướng phát triển bền vững cho 

các doanh nghiệp trong thời kỳ 

hội nhập 

TCKTPT/193(2)/2013 2013 Đồng tác giả 

 Tăng cường quản lý quan hệ 

với nhà cung ứng (SRM) của 

doanh nghiệp 

TCKT&PT/205 (II)/2014 2014 Đồng tác giả 

 Nghiên cứu ảnh hưởng của 

niềm tin đến ý định sử dụng 

dịch vụ ATM của sinh viên tại 

Hà Nội 

TCKT&PT/227(II)/2016 2016 Tác giả 

 Tác động của niềm tin về sản 

phẩm xanh đến ý định tiêu dùng 

xanh của người tiêu dùng trẻ tại 

Hà Nội 

 

Kinh tế và Dự báo 2020 Đồng tác giả 

14. Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố 
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TT 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  

1 Quản trị hậu cần NXB KTQD 2012 Tham gia 

2 Quản tri tác nghiệp NXB KTQD 2018 Tham gia 

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì hoặc tham gia  
 

Tên đề tài, dự án, 

nhiệm vụ đã chủ trì 
Thời gian thực hiện 

(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) 

The impact of green trust 
on green purchase 

intention: A study of 
young consumers in 

Hanoi 

1/2019-1/2020 Đã nghiệm thu Cấp cơ sở 

Tên đề tài, dự án, 

nhiệm vụ đã tham gia 
Thời gian thực hiện 

(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) 

Quản trị chuỗi cung ứng 

nhằm tăng cường khả 

năng cạnh tranh và hội 

nhập của các doanh 

nghiệp Việt Nam 

2011-2012 Đã nghiệm thu Cấp cơ sở 

Quản trị chất lượng dịch 

vụ của hình thức kinh 

doanh “mua theo nhóm” 

tại Việt Nam trong giai 

đoạn khủng hoảng hiện 

nay 

2013-2014 Đã nghiệm thu Cấp cơ sở 

Tiền đề và kết quả của 

quản trị chuỗi cung ứng 

các ngành xuất khẩu 

trọng điểm của Việt 

Nam-So sánh với một số 

nước tham gia hiệp định 

TPP 

9/2013-9/2015 Đã nghiệm thu Cấp Nhà nước 

Building dynamic 
capability in industrial 
processing firms: the 

1/2017-7/2018 Đã nghiệm thu Cấp cơ sở 
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roles of supply chain 
integration 

Supply chain 
management of 

accounting service firms 
in Hanoi 

1/2020-1/2021 Đã nghiệm thu Cấp cơ sở 

Promoting sustainable 
consumption through 
higher education: the 

case of students at 
National Economics 

University 

1/2020-1/2021 Đã nghiệm thu Cấp cơ sở 

16. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có) 
 

TT Tên công 
trình 

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian áp dụng 
 

1    

2    

17. Giải thưởng về khoa học (nếu có) 
TT 

Hình thức và nội dung giải thưởng 
Năm tặng thưởng 

1   

18. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, 

đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước 

đã tham gia trong 5 năm gần đây) 
TT Hình thức Hội đồng Số lần 
1   

2   

19. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có) 

TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc 

đồng hướng dẫn Đơn vị công tác  

Năm 

bảo vệ 

thành 
công 

1     

2     

3     

4     

 
Tôi xin cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác. 
 

 
Xác nhận của  

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Hà nội, ngày     tháng     năm 2021 
Người khai 

(Họ tên và chữ ký) 
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Lê Phan Hòa 
 
 


