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II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Bằng đại học thứ nhất    

Ngành học: QTKD CN&XDCB Hệ đào tạo: Chính qui 

Nơi đào tạo: ĐH Kinh tế quốc dân  Năm tốt nghiệp: 2001 

2. Sau đại học  

Thạc sĩ chuyên ngành: InternationalAgriculturalEconomics  Năm cấp bằng: 2009 

Nơi đào tạo: ĐH Tổng hợp Humboldt - CHLB Đức  
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động tại các doanh nghiệp Việt Nam.  

3. Ngoại ngữ:    

1. Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Thành thạo  

  

 



III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2001-2003 KDDI Việt Nam Corporation Trợ lý Sales & Admintration Manager 

2004-2009 Viện Wisola  

ĐHTH Humboldt – Berlin, CHLB 
Đức 

Cộng tác viên nghiên cứu  

Học thạc sĩ 

 

2010- nay  Bộ môn QTDN, Khoa QTKD, ĐH 

Kinh tế quốc dân  
Giảng viên  

 

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu Thời gian 
Đề tài cấp  
(NN, Bộ, 

ngành, trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 
đề tài 

1 Xây dựng bộ tiêu chí xác định 

“ngưỡng doanh nghiệp đệ đơn 

phá sản” hạn chế hiện tượng vỡ 

nợ dây chuyền trong nền kinh tế 

Việt Nam 

2014-2016 Cấp Bộ Thành viên 

2 Tác động của cấu trúc sở hữu 

tới phân phối lợi nhuận của 

doanh nghiệp niêm yết trên 

Sở Giao dịch chứng khoán 
Hồ Chí Minh (HOSE) 

2014-2015 Cấp Trường Thành viên 

3 Hệ thống kiểm soát quản trị 

trong doanh nghiệp. Nghiên 
cứu tình huống tại Công ty 
Cổ phần Nông nghiệp và 
Thực phẩm Hà Nội – Kinh 
Bắc.  

2017-2018 Cấp Trường Chủ nhiệm 

4 Hoàn thiện giải pháp tài chính 
hỗ trợ doanh nghiệp vừa và 

nhỏ nhằm thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội cho tỉnh Điện 

Biên 

2017-2019 Cấp Tỉnh Thành viên 

 



2. Các công trình khoa học (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách chuyên 
khảo…) đã công bố:  

TT Tên công trình Năm công bố 
Nơi công bố 

(Tên tạp chí, tên hội 

thảo, nhà xuất bản…) 

Trách nhiệm 

tham gia  

1 Bàn về quản trị tri thức trong 

các doanh nghiệp Việt Nam 
2012 Tạp chí Kinh tế 

Phát triển. Số 
181(II) 

Đồng tác giả 

2 Vận dụng phương pháp dạy học 

nêu vấn đề trong giảng dạy bậc 

đại học: Bài giảng ma trận BCG 

môn học Quản trị chiến lược  

2013 Tạp chí Kinh tế 

Phát triển. Số 

tháng 9/2013 

Đồng tác giả 

3 Hoàn thiện khung pháp lý nhằm 

phát triển thị trường thuê tài sản 

ở Việt Nam hiện nay  

2014 Tạp chí Thi 
trường giá cả, 

Số tháng 3/2014 

Đồng tác giả 

4 Tác động của cấu trúc sở hữu 

tới kết quả hoạt động của các 

doanh nghiệp xây dựng thuộc 

lĩnh vực xây dựng niêm yết trên 

sàn HOSE  

2014 Tạp chí Kinh tế 

& phát triển, Số 

tháng 3/2014 
 

Đồng tác giả 

5 Tái cấu trúc sở hữu các doanh 
nghiệp niêm yết ngành xây 

dựng theo hướng tăng tỷ trọng 

sở hữu nước ngoài  

2014 Hội thảo khoa 

học trẻ “Khơi 

thông nguồn vốn 
cho phát triển 

kinh tế Việt 

Nam trong giai 
đoạn hiện nay” 

Đồng tác giả 

6 Vai trò của hệ thống kiểm soát 
quản lý đối với sự phát triển bền 

vững của doanh nghiệp  

2018 Hội thảo quốc tế  Tác giả 

7 Impact of Debt Maturity 
Structure on Firm Investments 
of Vietnam listed Companies in 
the Construction Industry 

2018 Vol.8, No.2, 
Fall, pp 36 – 46; 
Pan-Pacific 
Journal of 
Business 
Research 

Đồng tác giả 

8 Determinants of corporate cash 
holding: evidence from UK 
listed firms  

2018 Vol 14, Issue 3, 
pp. 561-572, 
Business and 
Economic 
Horizons 
(SCOPUS) 

Đồng tác giả 

10 Impact of agency costs on firm 
performance: Evidence from 

2019 10th, IRMBAM, Đồng tác giả 



Vietnam   2019, Pháp  Người trình bày 
tại Hội thảo 

11 Hệ thống kiểm soát trong doanh 

nghiệp Việt Nam: Nghiên cứu 

thực nghiệm và gợi ý chính sách 

2020 Hội thảo khoa 

học Quốc gia 

“Phát triển nền 

kinh tế thị 

trường ở Việt 

Nam trong thời 

kỳ đổi mới” 

Đồng tác giả 

 

Hà Nội , ngày     tháng      năm 2020 

Xác nhận của cơ quan       Người khai kí tên 

       (Ghi rõ chức danh khoa học, học vị) 
           
 
 
 

ThS. Tạ Thu Phương 


