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LÍ LỊCH KHOA HỌC 
 

1. Thông tin cá nhân 
Họ và tên Nguyễn Kế Nghĩa 
Ngày tháng năm sinh 23.05.1982 
Giới tính Nam 
Nơi sinh Bắc Ninh 
Địa chỉ liên lạc Số 27 ngõ 104 Lê Thanh Nghị - HBT – Hà Nội 
Điện thoại cơ quan 04.36280280 
Điện thoại nhà riêng 04.38695567 
Điện thoại di động 0943.82.1111 – 0966.015.686 
Email nghiank@neu.edu.vn 

nghiakenguyen@gmail.com             
Học vị Tiến sỹ 
Năm, nơi công nhận học vị 2016, Trường 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, 
Giám đốc Trung tâm Tư vấn doanh nghiệp 

 

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 

2005 Đại học QTKDCN & XD Đại học KTQD 
2007 Cao học QTKD Đại học KTQD 
2016 NCS QTKD Đai hoc KTQD 
2021 Đại học Tiếng Anh thương mại (Ngôn 

ngữ Anh) 
Đai hoc KTQD 

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

Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo 

2007 Bồi dưỡng giảng viên ĐH KTQD 
2007 Phát triển bền vững trong quá trình hội ĐH Ruen, ĐH Paris 12, Đại hoc 
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nhập kinh tế quốc tế   KTQD 

9 – 10/2009 Đấu thầu mua sắp thiết bị công India international Cente, Lodli 
Estate, New Delhi, Ấn Độ 

2010 
 

Khái niệm và thực hành quản lý tri thức-
e-Learning Course on Knowledge 
Management Concepts anhd Practices 

APO – Asian productivity 
organization (Trung tâm năng 

suất Châu Á) 
2011 Chứng chỉ nghiệp vụ sư pham Trường Đại học Giáo dục 
2012 Doanh nghiệp xã hội – Social Enterprise British Council - ĐH KTQD 
2012 Phân tích và giải quyết vấn đề ĐH Sant Mary (Canada) – ĐH 

KTQD 
8 - 9/2016 Đánh giá doanh nghiệp Hiệp hội Đánh giá doanh nghiệp 

(KVA) - Seoul- Hàn Quốc 
8 - 9/2017 Chẩn đoán doanh nghiệp KVA – Seoul- Hàn Quốc 

3/2018 VSV Investor Bootcamp Vietnam Silicon Valley (VSV) 
4 - 7/2018  Chứng chỉ Đào tạo chuyên gia tư vấn 

doanh nghiệp 
Bộ Công thương - Samsung 
Electronic 

2.3. Trình độ ngoại ngữ  

Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng 

Anh văn Đại học 
  

 

3. Quá trình công tác 
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 
Từ 9.2006 

đến nay 
Khoa QTKD - ĐH KTQD Giảng viên bộ môn QTDN 

1.2016 đến 3 
2018 

Trung tâm Tư vấn doanh nghiệp, Phó Giám đốc 

3.2018 đến 

nay 
Trung tâm Tư vấn doanh nghiệp, Giám đốc 

 

4. Nghiên cứu khoa học  

4.1. Lĩnh vực nghiên cứu  Kinh tế & QTKD 

4.2. Các công trình khoa học đó công bố  

4.2.1. Sách giáo trình, 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 

2008 Sách tham khảo:"Kinh tế Việt 

Nam 2007” 
tham gia viết một phần NXB ĐH KTQD 

2008 Bài tập “Quản trị sản xuất và 

tác nghiệp” 
tham gia viết một phần NXB ĐH KTQD 
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2009 
 

Sách tham khảo:"Kinh tế Việt 

Nam 2008” 
tham gia viết một phần NXB ĐH KTQD 

2009 
 

Sách tham khảo “Quản trị kinh 

doanh hiện đại” 
tham gia viết một phần 

 
NXB ĐH KTQD 

2010 
 

Sách tham khảo:"Kinh tế Việt 

Nam 2009” 
tham gia viết một phần 

 
NXB ĐH KTQD 
 

2010 
 

Sách tham khảo”Vấn đề sở hữu 

trong nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa” 

tham gia viết một phần 
 

NXB Thống kê 
 

2010 Sách tham khảo “Kinh tế Viêt 

Nam 2010” 
tham gia viết một phần NXB ĐH KTQD 

2011 Sách tham khảo “Kinh tế Viêt 
Nam 2011” 

tham gia viết một phần 
 

NXB ĐH KTQD 
 

2011 Bài tập “Quản trị tác nghiệp” tham gia viết một phần NXB ĐH KTQD 
2012 Giáo trình”Quản trị tác nghiệp” tham gia viết một phần NXB ĐH KTQD 
2015 Sách chuyên khảo” Phát triển 

đất nước Việt Nam thành  nước 

công nghiệp theo hướng hiện 

đại” 

tham gia viết một phần NXB Giáo dục 

2017 Sách chuyên khảo: Phát triển 

cụm liên kết công nghiệp dệt 

may Vùng Kinh tế trọng điểm 

Bắc Bộ 

Chủ biên NXB Lao động 

2018 Giáo trình Quản trị sản xuất và 

tác nghiệp 
Đồng chủ biên NXB ĐH KTQD 

    

4.2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học 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) 

2006 Thương hiệu và giá trị doanh 

nghiệp: Vấn để quan trọng 

trong hội nhập kinh tế quốc tế 

Trường hợp DNCN VN 

Tạp chí Kinh tế & Phát 

triển – Tháng 10.2006 
Tác giả 

2009  Một số giải pháp khác phục 

khó khăn trong tiêu thụ của các 

doanh nghiệp công nghiệp 

- Tạp chí Kinh tế & Phát 

triển - Kỳ II - Tháng 
7.2009 

Tác giả 

2009  10 sụ kiện kinh tế việt nam 

tiêu biểu năm 2009 
Tạp chí Kinh tế & Phát 

triển - Số 147 - Tháng 
9.2009 

Đồng tác giả 

2010 
 

Một số giải pháp về phát triển 

thị trường nội địa của các 

doanh nghiệp công nghiệp 

Tạp chí Kinh tế & Phát 

triển - Tháng 4.2010 
 

Tác giả 
 

2009  “Phát triển ngành công 

nghiệp nội dung số Việt 

Nam”.  

Tạp chí Kinh tế và Phát 

triển, 6/2009 
 

Đồng tác giả 
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2010 

Một số vấn đề phát triển thị 

trường nội địa của các doanh 

nghiệp công nghiệp 

Tạp chí Kinh tế và phát 

triển 4/2010 
 

Tác giả 
 

2011 
 

Môt số kiến nghị nâng cao chất 

lượng nghiên cứu khoa học 

sinh viên 

Tạp chí Kinh tế & Phát 

triển - Số 164(2)  - Tháng 
2.2011 

Đồng tác giả 
 

2011 
 

Cụm liên kết công nghiệp dệt 

may – quá trình hình thành và 
xu hướng phát triển 

Tạp chí Công nghiệp tháng 

4/2011 
 

Đồng tác giả 
 
 

2012 
 

Một số vấn đề về cổ phần hóa 

Tập đoàn dệt may Việt Nam 

(VINATEX) 

Tạp chí Kinh tế & phát 
triển, số 181(II)/tháng 

7/2012 

Đồng tác giả 
 

2012 
 

10 sụ kiện kinh tế việt nam tiêu 

biểu năm 2012 
Tạp chí Kinh tế & phát 
triển, tháng 11/2012 

Đồng tác giả 
 

2013 
 

Family influence on Bisiness: 
Application of a modified F-
PEC scale to private small 
business in Vietnam 

Journal of economics & 
development (8/2013) 
 

Đồng tác giả 
 

2013 Chính sách phát triển cụm liên 

kết công nghiệp ở một số nước 

và bài học tham khảo với Việt 

Nam 

Tạp chí Kinh tế & phát 

triển, tháng 9/2013 
Đồng tác giả 

 
2014 

Nghiên cứu chính sách hỗ trợ 

ảnh hưởng đến sự phát triển 

cụm liên kết công nghiệp: Bài 

học thực tiễn đối với Việt Nam 

Tạp chí Kinh tế phát triển 
Số 205(II) tháng 7 năm 2014 

Đồng tác giả 
 
 

    
    

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

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) 

2019 Knowledge sharing and 
innovative work behavior: The 
case of Vietnam 

Uncertain Supply Chain 
Management Vol. 7, No. 
4, pp.619-634 
ISSN 2291-6822 (Print)  

Đồng tác giả 

2021 Factors Influencing Knowledge 
Sharing In Higher Education: 
An Empirical Study Of 
Students In Vietnam 

Journal Of Organizational 
Behavior Research.  Cilt / 
Vol.: 6, Sayı / Is.: 2, 

Yıl/Year: 2021, 

Sayfa/Pages: 134-151 
ISSN: 2528-9705 

Đồng tác giả 
 

2022 The relationships between 
online knowledge sharing, 
innovative work behaviour, 
and academic performance 
evidence from Vietnam 

International Journal of 
eBusiness and 
eGovernment Studies 
(IJEBEG) 
Vol: 14 No: 1 Year: 2022 
ISSN: 2146-0744 (Online) 
(pp. 181-203) Doi: 

Đồng tác giả 
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10.34109/ijebeg. 
202214110 

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

Thời gian 

hội thảo Tên báo cáo khoa học 
Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 
Địa điểm tổ chức 

hội thảo 

2009 Một số giải pháp khác phục khó khăn 

trong tiêu thụ của các doanh nghiệp 

công nghiệp 

Tác giả ĐHKTQD 

2014 Xu hướng phát triển cụm ngành công 

nghiệp gắn với khu công nghiệp và 

công nghiệp hỗ trợ 

Tác giả ĐHKTQD 

2016 Thực trạng hình thành và phát triển 

cụm liên kết công nghiệp dệt may 

trong Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc bộ 

- Nghiên cứu dưới góc độ quan hệ liên 

kết giữa các doanh nghiệp 

Tác giả ĐHKTQD 

2018 Tiếp tục hoàn thành thể chế để thúc 

đẩy các thành phần kinh tế và các loại 

hình doanh nghiệp 

Đồng tác giả ĐHKTQD 

2019 Nghiên cứu các công cụ nâng cao 

năng suất, chất lượng trong các doanh 

nghiệp sản xuất  

Đồng tác giả ĐHKTQD 

2019 Ảnh hưởng của đầu tư vào hạ tầng xã 

hội tại cùng Tây Bắc 
Đồng tác giả ĐHKTQD – ĐH 

Hùng Vương 
2021 Hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển 

năng lực sáng tạo của sinh viên 
Tác giả ĐHKTQD 

2021 Thực trạng rào cản cái thiện năng suất 

lao động ngành cơ khí chế tạo: Thực 

trạng và giải pháp 

Tác giả ĐHKTQD 

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

Thời gian 

hội thảo Tên báo cáo khoa học 
Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 
Địa điểm tổ chức 

hội thảo 

20/08/2013 Family impact on enterpreneur’s 

performance: A study of small 
enterprises in Vietnam 

Đồng tác giả ĐHKTQD 

15/11/2013 Assessment of green purchasing 
demand in Hanoi, Vietnam 

Đồng tác giả Khon Kaen 
University, Thái 
Lan 

1.3/06/15 Backward linkages of garment 
enterprises in the North of Vietnam 

Đồng tác giả Pan-pacific 
conference XXXII 

3/4/2016 Tái cấu trúc hay xây dựng lại nền 

nông nghiệp nước ta 
Tác giả Ban Kinh tế trung 

ương – Đại sứ quán 

Đức – Ban điều 

phối duyên hải 

niềm Trung 
4/10/2016 Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển mô Tác giả ĐHKTQD – Viện 
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hình cụm liên kết công nghiệp trên thế 

giới 
Khoa học và công 

công nghệ thông 

tin Hàn Quốc 
21,22/9/201

7 
Đánh giá thức trạng năng lực canh 

tranh của ngành dệt may trong bối 

cảnh tham gia vào các hiệp định FTA 

thế hệ mới 

Tác giả ĐHKTQD – Hiệp 

hội Châu Á về đổi 

mới sáng tạo và 

chính sách 
2018 Tác động cách mạng công nghiệp 4.0 

đến lao động ngành dệt may Việt Nam 
Tác giả ĐHKTQD 

2020 Ảnh hưởng của phương thức truyền 

miệng điện tử (EWOM) đến quyết 

định chọn ngành học trong khối 

trường đại học về kinh tế 

Đồng tác giả Viện Quốc tế Pháp 

ngữ - Đại học Quốc 

gia 

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

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  
(đó nghiệm thu/chưa 

nghiệm thu) 

2007 
Việt nam sau một năm gia 

nhập WTO Cấp Bộ Thành viên Nghiệm thu 

2008 
 

Phát triển kinh doanh trực 

tuyến ngành công nghiệp nội 

dung số Việt nam 
Cơ sở Thành viên Nghiệm thu 

2008 Một số vấn để về điều hành 

kinh tế vĩ mô Cấp Bộ Thành viên Nghiệm thu 

2009 Ngăn chặn suy giảm kinh tế Cấp Bộ Thành viên Nghiệm thu 

2006–2010 
 

Vấn đề sở hữu trong nền kinh 
tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa 

Cấp Nhà 

nước Thành viên 
Nghiệm thu 

 

2010 

Kinh tế Việt Nam năm 

2010 – Nhìn lại mô hình 
tăng trưởng giai đoạn 2001 

– 2010 

Cấp Bộ 
Thành viên 

 
Nghiệm thu 

 

2010 
 

Phát triển hoạt động tái lập 

doanh nghiệp ở Việt Nam 
Cấp Bộ 

 
Thành viên 

 
Nghiệm thu 

2010 
 

Nâng cao năng lực cạnh tranh 

ngành may mặc 
Dự án TRIG 

 
Thành viên 

 
Nghiệm thu 

 
2011 Kính tế Việt Nam 2011 Cơ sở Thành viên Nghiệm thu 
2012 Kinh tế Việt Nam 2012 Cơ sở Thành viên Nghiệm thu 

2013- 2015 Đề tài KX 04-16 ” Phát triển 

đất nước Việt Nam thành  

nước công nghiệp theo hướng 

hiện đại” 

Nhà nước Thành viên Nghiệm thu 

2015 Dự án đào tạo bồi dưỡng kiến 

thức cho các DN CNHT theo 

đề án 1556 Bộ Công thương 

Cấp Bộ Thư ký Nghiệm thu 

2015 Dự án điều tra khảo sát tiềm Cấp tỉnh Thư ký Nghiệm thu 
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năng khoa học công nghệ của 

các doanh nghiệp trên địa bàn 

Quảng Ninh  
2016 Ứng dụng công nghệ cao 

trong sản xuất nông nghiệp 

chăn nuôi gia súc: Nghiên 

cứu điển hình chăn nuôi lợn 

tại Công ty cổ phần Thiên 

Thuận Tường (mã số 

KTQD/2016.01BN) 

Cấp cơ sở Chủ nhiệm Nghiệm thu 

2016 Dự án đào tạo bồi dưỡng kiến 

thức cho các DN CNHT theo 

đề án 1556 Bộ Công thương 

Cấp Bộ Thư ký Nghiệm thu 

2017 Giải pháp chuyển từ gia công 

sang xuất khẩu trực tiếp của 

các doanh nghiệp may mặc 

Việt Nam trong bối cảnh FTA 

thế hệ mới 

Cấp cơ sở Chủ nhiệm Nghiệm thu 

2017 Dự án đào tạo bồi dưỡng kiến 

thức cho các DN CNHT theo 

đề án 1556 Bộ Công thương 

Cấp Bộ Thư ký Nghiệm thu 

2017 - 2018 Đề tài nhánh (thuộc đề tài 

Nhà nước KX.04.13/16-20): 
Kinh nghiệm xác định mục 

tiêu phát triển và xây dựng 

đất nước của các nước công 

nghiệp mới nổi NICs 

Cấp Bộ Chủ nhiệm Nghiệm thu 

2018 Đề án Nghiên cứu xây dựng 

chương trình đào tạo về quản 

trị doanh nghiệp và quản trị 

sản xuất cho doanh nghiệp 

CNHT 

Cấp Bộ Chủ nhiệm Nghiệm thu 

2018 Đề án Chương trình hỗ trợ 

khởi sự doanh nghiệp trong 

sản xuất CNHT 

Cấp Bộ Thư ký Nghiệm thu 

2019 Đầu tư hạ tầng kinh tế vùng 

Tây Bắc dưới góc độ cảm 

nhận của người dân (Nghiên 

cứu điển hình tỉnh Hòa Bình) 
KTQD/V2019.30 

Cấp Cơ sở Chủ nhiệm Nghiệm thu 

2019 - 2021 The impact of knowledge 
sharing and innovative work 
behavior of Vietnam 
telecommunication company 
employees 
E2019.03 

Cấp Cơ sở Thành viên Nghiệm thu 

2019 - 2021 Xây dựng bộ khung tiêu chí 

nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa ở 

Cấp Nhà 

nước 
Thành viên Nghiệm thu 
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Việt Nam 
ĐTĐL.XH-04/19 

2020 - 2021 Chủ trương của Đảng và Nhà 
nước về xây dựng nền kinh tế 

thị trường định hướng XHCN 
ĐTĐL.XH-04/19 ((thuộc đề 

tài nhánh) 

Cấp Bộ Chủ nhiệm Nghiệm thu 

2020 - 2021 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 
B2020.KHA.06 

Cấp Bộ Thành viên Nghiệm thu 

2020 - 2021 Dự án Tư vấn Tái cấu trức 

Tổng công ty Giấy Việt Nam 
Cấp Bộ Thành viên Nghiệm thu 

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 

   
4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn NCS  

Họ tên NCS Đề tài luận án Cơ sở đào 

tạo 
Thời gian 

đào tạo 
Vai trũ 

hướng dẫn 
     
4.6. Các môn học phụ trách giảng dạy  

Quản trị Sản xuất và Tác nghiệp ( Quản trị tác nghiệp – Quản trị điều hành- Quản trị Vận hành) 

Quản trị Hậu cần 
Khởi sự doanh nghiệp 

 
Xác nhận của trường ĐHKTQD Hà nội, ngày     tháng    năm 2021 

NGƯỜI KHAI 
 

 
 

 
Nguyễn Kế Nghĩa 
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