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10. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học Trường Kinh Tế Quốc Dân Quản trị kinh doanh 2010 

Thạc sỹ Trường Kinh Tế Quốc Dân Quản trị kinh doanh 2012 

Tiến sỹ Trường Kinh Tế Quốc Dân Quản trị kinh doanh 2020 

    

mailto:linhtm.neu@gmail.com


11. Trình độ ngoại ngữ 

Tên Ngoại ngữ Nghe Nói Đọc 

Anh văn    

    

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 

2010-2011 Nhân viên  Đài Tiếng nói 

Việt Nam 

2011-2012 Chuyên viên  Ngân hàng 

Techcombank 

2012- nay Giảng viên  Khoa Quản trị 

kinh doanh - 

NEU 

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 

1.1 Determinants of 

Accountants’ Loyalty 

Underlying Investment 

Management: Evidence 

from FDI Firms in 

Thanglong Industrial Park 

Journal of Asian Finance, 

Economics and Business 

Vol 7 No 4 (2020) 287- 297 

2020 Đồng tác giả 

1.2 The Opportunities and 

Challenges in 

having Sustainable 

Employment for 

Accounting Students in 

Hanoi 

International Journal of 

Innovation, Creativity and 

Change. www.ijicc.net 

Volume 12, Issue 9, 2020 

2020 Đồng tác giả 

1.3 External Factors Influencing 

Bid/No-Bid Decision for 

Supervision Consultant 

Service: A Case of 

Journal of Asian Finance, 

Economics and Business 

Vol 7 No 6 (2020) 417 – 

2020 Đồng tác giả 

 
1 Nêu những tổ chức khoa học đã và đang công tác của cá nhân (kể cả kiêm nhiệm). 



Construction Project in 

Hanoi 

425 

1.4 A dataset of factors 

influencing intentions for 

organic farming in Vietnam 

(Bài báo ISI) 

Data in Brief 33, (2020), 

106605 

2020 Đồng tác giả 

2. Bài báo quốc tế khác 

2.1 Improving quality of 

bidding training service in 

Ha Noi 

International conference 

committees: Framing 

compliance and dynamics 

2017 Đồng tác giả 

2.2 Evaluation the Supply Chain 

Management in the 

accounting service firms in 

Hanoi 

INTERNATIONAL 

JOURNAL OF 

MULTIDISCIPLINARY 

RESEARCH AND 

ANALYSIS, 12/2020, 

http://ijmra.in/v3i12/15.php 

2020 Đồng tác giả 

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

3.1 Tăng cường kỹ năng thực tế 

trong đào tạo cử nhân quan 

trị kinh doanh 

Tạp chí Quản lý Kinh tế, số 59 

(tháng 3+4/2014), trang 29. 
2014 Đồng tác giả 

3.2 Một số kinh nghiệm qua 

tham dự thầu các gói thầu 

đào tạo và tư vấn tại Viện 

Quản trị kinh doanh, ĐH 

Kinh tế quốc dân 

Tạp chí Quản lý Kinh tế, số 

62 (tháng 8+9/2014) 

2014 Tác giả 

3.3 Đấu thầu gói thầu dịch vụ tư 

vấn trên địa bàn thành phố 

Hà Nội, thực trạng và những 

vấn đề đặt ra 

Hội thảo quốc gia: Triển 

vọng phát triển kinh tế VN 

và vai trò của nhà nước 

kiến tạo trong hoàn thiện 

thể chế và môi trường kinh 

doanh 

2017 Đồng tác giả 

3.4 Những nhân tố tác động đến 

quyết định tham dự thầu các 

gói thầu tư vấn giám sát thi 

công xây dựng công trình 

của nhà thầu 

Tạp chí Kinh tế và Phát 

triển, số 255 (II), tháng 

9/2018 

2018 Đồng tác giả 



3.5 Phát triển khởi nghiệp trong 

đấu thầu tư vấn giám sát thi 

công xậy dựng công trình 

Hội thảo Khoa học quốc 

gia: “Khởi nghiệp sáng tạo 

ở Việt Nam: Cơ hội phát 

triển bền vững” 

2019 Đồng tác giả 

3.6 Quyết định đấu thầu tư vấn 

giám sát thi công xây dựng 

công trình tại hà nội trong 

bối cảnh đại dịch Covid-19 

Kinh tế Châu Á Thái Bình 

Dương, 09/2020 

2020 Đồng tác giả 

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

 

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 Operation management NXB Trường ĐH KTQD 2014 Tham gia biên dịch 

2 Quản trị tác nghiệp NXB Trường ĐH KTQD 
2018 Tham gia viết 

3 Quản trị chuỗi cung ứng NXB Trường ĐH KTQD 
2015 Tham gia viết 

     

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) 

Nhân tố tác động đến dự 

định tham dự đấu thầu dịch 

vụ tư vấn giám sát thi công 

xây dựng công trình (mã số 

KTQD/V2019.66) 

12/7/2019 Đã nghiệm thu 

Kết quả: Tốt 

Cấp cơ sở 

    

Tên đề tài, dự án, nhiệm 

vụ đã tham gia 

Thời gian  

(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) 



Family impact on 

entrepreneur ’s 

performance: A study of 

small enterprises in Viet 

Nam 

2013 Đã nghiệm thu Cấp cơ sở 

“Khảo sát nhu cầu của người 

sử dụng lao động về kỹ năng 

mềm đối với cử nhân mới 

tốt nghiệp thuộc khối ngành 

kinh tế, quản trị kinh doanh 

trường Đại học Kinh tế 

Quốc dân.” 

2015 Đã nghiệm thu 

Cấp cơ sở 

 

 

 

 

 

Determinants of 

entrepreneurial intention 

of Vietnamese youth 

people 

2017 Đã nghiệm thu Cấp cơ sở 

Nghiên cứu đánh giá thực 

trạng về cơ chế quản lý 

nhân sự trong các trường 

Trung học Phổ thông và 

đề xuất phương án thí 

điểm đổi mới cơ chế quản 

lý nhân sự trong các 

trường Trung học Phổ 

thông đáp ứng yêu cầu đổi 

mới chương trình giáo dục 

phổ thông. 

2018 Đã nghiệm thu 
Đề tài nhánh cấp nhà 

nước 

Thực trạng khu vực doanh 

nghiệp xã hội Việt Nam 
2019 Đã nghiệm thu 

Đề tài nhánh cấp nhà 

nước 

Supply chain management 

of accounting service 

firms in Hanoi 

2020 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 

   

   

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     

 

20. Các kiến thức, kinh nghiệm khác: Có chứng chỉ đào tạo Chuyên gia tư vấn cải tiến sản xuất của 

Bộ Công Thương, tham gia tư vấn cải tiến công ty cổ phần công nghiệp Kim Sen. 

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

................, ngày ..... tháng .... năm 20 

 

Xác nhận của Cơ quan 

 

CÁ NHÂN  

(Họ tên và chữ ký) 

       
                 

 

 

 

      Trần Mạnh Linh 


