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LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN  
ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN CẤP THÀNH PHỐ 

 
 ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ KH&CN:    
 ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN:  

1 Họ và Tên: TRẦN THỊ PHƯƠNG HIỀN 

2 Ngày, tháng, năm sinh: 04/7/1977 3 Giới tính: Nữ 

4 Học hàm:     Năm được phong học hàm:  

Học vị: Tiến sĩ                          Năm đạt học vị: 2013   

5 Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên  

Chức vụ: Giảng viên  chính  

6 Điện thoại tổ chức: 0243 6280 280  Mobile: 0983663111  

Fax:      E-mail: hientp@neu.edu.vn  

7 Tổ chức đang công tác: 

Tên tổ chức                                 : Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Họ và tên lãnh đạo tổ chức         : PGS.TS. Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng  

Điện thoại của lãnh đạo tổ chức : 0903 487 487  

Địa chỉ tổ chức                           : 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 

8 Quá trình đào tạo 

TT Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn 
Năm tốt 

nghiệp 

1 Đại học Đại học Kinh tế quốc dân Tài chính doanh nghiệp 1999 

2 Thạc sỹ Đại học Kinh tế Quốc dân Quản trị kinh doanh  2003 

3 Tiến sỹ Đại học Kinh tế Quốc dân Quản trị kinh doanh 2014 

9 Quá trình công tác 

TT 
Thời gian 

(từ năm... đến 

năm...) 
Vị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ tổ chức 

1 2000 đến nay Giảng viên 
Trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân 

207 Đường Giải 

Phóng, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

10 Các công trình công bố chủ yếu (liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến nhiệm 

vụ KH&CN đăng ký trong 05 năm gần nhất)  
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TT 
Tên công trình 

(bài báo, công trình,...) 

Là tác giả hoặc  

là đồng tác giả 

công trình 

Nơi công bố  
(tên tạp trí đã đăng công 

trình) 

Năm  

công bố 

1 - Impulsivity traits and the 
rational cognitive process 
of entrepreneurship: 
empirical evidence from 
Vietnam 

Đồng tác giả Asia-Pacific Journal 
of Business 
Administration 

2021 

2 - The effects of 
empowering and 
transformational 
leadership on the 
creativity of Vietnam 
telecommunication 

Đồng tác giả Journal of 
Organizational 
Behavior Research, 
5(2), 32-51 

2020 

3 - Trách nhiệm xã hội của 

các doanh nghiệp dệt 

may tại Việt Nam trong 

điều kiện hội nhập 

CPTPP 

Tác giả chính Tạp chí Tài chính kỳ 

1 tháng 9/2020, trang 
90-93 

2020 

4 
Cách thức thực hiện trách 

nhiệm xã hội của các doanh 

nghiệp xã hội tai Việt Nam 
Tác giả 

Hội thảo quốc tế  tại 

Việt Nam 2020 

5 

Rèn luyện năng lực đổi mới 

sáng tạo để nâng cao khả 

năng được tuyển dụng của 

sinh viên 

Tác giả 

Hội thảo quốc gia tại 

Việt Nam 2020 

6 
Hỗ trợ sinh viên tiếp cận thị 

trường lao động trong thời 

đại công nghiệp 4.0 
Tác giả 

Hội thảo quốc gia Việt 

Nam 
2018 

7 
Sáng tạo, đổi mới để phát 

triển bền vững – Vai trò lãnh 
đạo của người CEO  

Tác giả 
Hội thảo quốc tế  tại 

Việt Nam 
2017 

8 

Tác động của hoạt động lãnh 

đạo của CEO tới kết quả hoạt 

động của doanh nghiệp (bài 
viết bằng tiếng Anh) 

Tác giả 
Hội thảo quốc tế tại Việt 

Nam  
2015 

9 

“Tiếp sức” cho doanh nghiệp 

xã hội ở Việt Nam –Góc nhìn 
từ hoạt động giảng dạy ở 

trường Đại học 

Tác giả 
Hội thảo quốc tế tại Việt 

Nam 
2015 

11 Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán 

dẫn, giống cây trồng đã được cấp (liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký – nếu có)  

TT Tên và nội dung văn bằng 
Năm cấp 

văn bằng 
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12 Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có) 

TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng 
Thời gian 
(bắt đầu - kết 

thúc) 

1 

Quy hoạch phát triển các 

ngành công nghiệp/tiểu thủ 

công nghiệp và các khu kinh 

tế, khu cụm công nghiệp, khu 

công nghệ cao tỉnh trà Vinh 

thời kỳ 2020-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

Các khu cụm công nghiệp, khu kinh tế tỉnh 

Trà Vinh 

12/2020, 

đang thực 

hiện 

2 
Giáo trình Quản trị văn 

phòng  
ĐH Kinh tế quốc dân 2012 

3 
Giáo trình Quản trị doanh 

nghiệp 
ĐH Kinh tế quốc dân 2011 

13 Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia (trong 05 năm gần đây thuộc lĩnh 

vực nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có)  

TT 
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ 

khác đã chủ trì 
Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 
Thuộc chương trình (nếu 

có) 

Tình trạng  
(đã nghiệm thu, 

chưa nghiệm 

thu) 

1 
Nhân tố tác động đến dự 

định tham dự đấu thầu dịch 

vụ tư vấn giám sát thi công 
xây dựng công trình 

2019-2020 Thành viên đề tài cấp cơ 

sở 
Đã nghiệm 

thu 

2 Hỗ trợ sinh viên tiếp cận thị 

trường lao động 
2018-2019 Chủ nhiệm đề tài cấp cơ 

sở 
Đã nghiệm 

thu 

3 
Thực thi trách nhiệm xã hội 

của các doanh nghiệp dệt 

may Việt Nam trong điều 

kiện hội nhập TPP 

2017-2019 Thành viên đề tài cấp Bộ Đã nghiệm 

thu 

4 
Ảnh hưởng của năng lực 

lãnh đạo của CEO tới kết 

quả hoạt động của DN 
2015-2016 Chủ nhiệm đề tài cấp cơ 

sở 
Đã nghiệm 

thu 

5 Quản trị đại học ở NEU 

trong điều kiện tự chủ 
2014-2015 Thành viên đề tài cấp cơ 

sở 
Đã nghiệm 

thu 
14 Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có) 

TT Hình thức và nội dung giải thưởng 
Năm tặng 

thưởng 

15 Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (liên quan đến nhiệm vụ KH&CN 

đăng ký - nếu có):  
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 Hà Nội, ngày 20  tháng 01 năm 2022 

TỔ CHỨC - NƠI LÀM VIỆC  CỦA CÁ NHÂN           CÁ NHÂN  
 

 
 

 
 

         Trần Thị Phương Hiền 
 
 

 

 

Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần thiết để  

bà Trần Thị Phương Hiền thực hiện nhiệm vụ KH&CN 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


