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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 

 

 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

1. Thông tin cá nhân 

Họ và tên Trương Đoàn Thể 

Ngày tháng năm sinh 02 – 08 - 1959 

Giới tính Nam 

Nơi sinh Nam định 

Địa chỉ liên lạc Phòng 206 gác 2 nhà 6 Viện đào tạo sau đại học Trường 

đại học Kinh tế quốc dân 

Điện thoại cơ quan  

Điện thoại nhà riêng 38695942 

Điện thoại di động 0904129009 

Email doantheneu@gmail.com 

Học vị Tiến sỹ 

Năm, nơi công nhận học vị 2000, Bộ Giáo dục và Đào tạo  

Chức danh khoa học  Phó giáo sư 

Năm phong chức danh khoa 

học  
2005 

Chức vụ và đơn vị công tác  

(hiện tại hoặc trước khi nghỉ 

hưu) 

Phó Viện trưởng Viện đào tạo sau đại học Trường đại 

học Kinh tế quốc dân 

 

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 

1978 Tốt nghiệp Trung 

học phổ thông 

 Trường phổ thông cấp 3  

Nghĩa hưng A Nam định 

1985 Tốt nghiệp đại học Kinh tế, tổ chức sản xuất 

công nông nghiệp  

Trường đại học Kinh tế 

Các mác Sô phia, Bun ga 

ria 

1995 Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Trường đại học Tổng hợp 

Boise State – Mỹ 

2000 Tiến sỹ Kinh tế Công nghiệp Trường đại học Kinh tế 
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quốc dân 

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

Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo 

1986 - 1987 Bồi dưỡng giáo viên trẻ Trrường Đại học kinh tế quốc 

dân 

1987 Đo lường năng suất chất lượng tại các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Trung tâm năng suất châu á - 

APO 

1989 Quản lý chất lượng toàn diện Chương triìn hợp tác giữa 

Nhật bản và Tổng cụ TC – ĐL 

- CL 

2.3. Trình độ ngoại ngữ  

Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng 

Tiếng Bun ga ria Thành thạo 

Tiếng Anh Thành thạo 

  

 

3. Quá trình công tác 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

1986 - 2000 Trường đại học Kinh tế quốc dân Giáo viên, giảng dạy môn 

Kinh tế công nghiệp, Quản 

trị sản xuất, Quản trị chất 

lượng 

2000 - 2006 Trường đại học Kinh tế quốc dân Phó trưởng Bộ môn quản 

trị chất lượng  

2006- 2008 Trường đại học Kinh tế quốc dân Trưởng Bộ môn quản trị 

chất lượng 

2008-nay Trường đại học Kinh tế quốc dân Phó viện trưởng Viện Đào 

tạo sau đại học 

 

4. Nghiên cứu khoa học  

4.1. Lĩnh vực nghiên cứu  

Kinh tế và quản lý công nghiệp 

Chuyên dịch cơ cấu kinh tế 

Công nghiệp hoá hiện đại hoá 

Quản trị sản xuất trong các doanh nghiệp 

Quản trị chất lượng 

4.2. Các công trình khoa học đã 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 

Nơi xuất bản 
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phần) 

1997. 

1999; 

2004 

2007 

Giáo trình Quản trị sản xuất và tác 

nghiệp.  

 

Chủ biên  Nhà xuất bản Giáo 

dục 

1997 Giáo trình Quản trị kinh doanh tổng 

hợp 

Đồng tác giả Nhà xuất bản Khoa 

học kỹ thuật.  

1997 Giáo trình Môi trường và Đạo dức 

kinh doanh 

Đồng tác giả Nhà xuất bản Khoa 

học kỹ thuật 

1997 

2007 

Giáo trình Kinh tế và quản lý công 

nghiệp. 

Đồng tác giả Nhà xuất bản Giáo 

dục 

2002 Giáo trình Quản lý đổi mới công 

nghệ. 

Đồng tác giả Nhà xuất bản Thống 

kê 

1992 Bài tập Kinh tế và quản lý công 

nghiệp.  

 

Đồng tác giả Nhà xuất bản giáo 

dục  

1999     Bài tập Quản trị sản xuất và tác 

nghiệp.  

 

Đồng tác giả Nhà xuất bản giáo 

dục 

2004  Sỏch Bài tập Quản trị chất lượng.  Đồng tác giả Nxb thống kê 

1991 Sách tham khảo: Một số vấn đề về 

tổ chức sản xuất kinh doanh trong 

công nghiệp Việt nam. 

Đồng tác giả Nhà xuất bản pháp 

lý  

1996 Sách tham khảo: Quản trị kinh 

doanh - những vấn đề lý luận về 

thực tiễn ơ Việt nam. 

Đồng tác giả Nhà xuất bản chính 

trị quốc gia 

1996 Sách tham khảo: Môi trường và đạo 

đức kinh doanh.  
Đồng tác giả Nhà xuất bản Khoa 

học kỹ thuật.  

1994 Sách tham khảo: Chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế theo hướng công nghiệp 

hoá nền kinh tế quốc dân. 

Đồng tác giả Nhà xuất bản Chính 

trị quốc gia.  

1998 Sách tham khảo: Cách tiếp cận mới 

về năng suất và việc ứng dụng vào 

Việt nam. 

Đồng tác giả Nhà xuất bản Chính 

trị quốc gia. 

2001 Sách tham khảo: Con đường công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá nông 

nghiệp và nông thôn. 

Đồng tác giả Nhà xuất bản Chính 

trị quốc gia.  

2003 Sách tham khảo: Phỏt triển kinh tế 

tri thức theo hướng cụng nghiệp hoỏ 

hiện đại hoỏ ở Việt Nam. 

Đồng tác giả NXB Chính trị quốc 

gia 

2004 Sách tham khảo: Quản lý các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên 

địa bàn Hà nội. 

Đồng tác giả NXB Chính trị Quốc 

gia,  

2006 Sách tham khảo: Công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn 

– con đường và bước đi. 

Đồng tác giả Nhà xuất bản Chính 

trị quốc gia. 
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2004 Giáo trình Quản lý chất lượng  

Tài liệu dành cho 

chương trình trợ 

giúp đào tạo 

DNV&N Cục Phát 

triển DNV&N giai 

đoạn 2004 -2007 

Tác giả 

2010 

Sách tham khảo: Nâng cao chất 

lượng dịch vụ hành chính công ở 

thành phố Hà nội đáp ứng yêu cầu 

hội nhập 

NXB ĐH Kinh tế 

quốc dân  
Tác giả 

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 tỏc 

giả/đồng 

tỏc giả) 

12/199

7 

Chất lượng và khả năng cạnh 

tranh của các doanh nghiệp 

Việt nam.  

Tạp chí viện thông tin lý khoa học, 

Học viện Hành chính quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh.  

Tác giả 

11/199

7 

Cách tiếp cận mới về năng 

suất và phương pháp dánh 

giá năng suất  

Tạp chí công nghiệp. Số  21 và 22/  Đång 

Tác giả 

11/200

1 

Chuẩn đối sánh phương pháp 

nâng cao chất lượng trong 

các doanh nghiệp.  

Tạp chí kinh tế phát triển.  Tác giả 

11/200

3  

Xử lý chuyển đổi các doanh 

nghiệp liên doanh sang doanh 

nghiệp 100% vốn nước 

ngoài.  

Tạp chí kinh tế phát triển.  Tác giả 

10/200

6 

Cơ hội và thách thức từ 

Trung quốc với phát triển 

kinh tế Việt nam trong bối 

cảnh gia nhập WTO 

Tạp chí Kinh tế phát triển. Tác giả 

10/2012 Nghiên cứu áp dụng sản xuất 

tinh gọn – Công cụ giúp các 

doanh nghiệp Việt nam vượt 

qua giai đoạn khủng hoảng 

Tạp chí Kinh tế phát triển 10/2012 Tác giả 

12/201

9. 

 

Criitical Success Factors for 

Statistical Process Hanoi 

Control in the  Enterprises 

Operating in, Vietnam;  

The International Journal of  Busiiness 

& Management 

Đồng 

tác giả 

12, 

Decem

ber, 

2019 

Critical Success Factors for 

Statistical Process Control in 

the Enterprises Operating in 

Hanoi, Vietnam 

The International Journal Of Business 

& Management (ISSN 2321 –8916) 

 Vol 7, 12 DOI No.: 

10.24940/theijbm/2019/v7/i12/BM191

2-034  

Đồng 

tác giả  

5, May, 

2020 

COVID-19 –The Test of 

Sustainability of 

The International Journal Of Business 

& Management (ISSN 2321 –8916) 

Đồng 

tác giả 
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Development in Vietnam 

28 

March 

2021  

Institutional Environment of 

Small Private Enterprises in 

Vietnam 

 

International Journals of Small and 

Medium Enterprises and Business 

Sustainability  

ISSN (Online)2442-9368 

Đồng 

tác giả 

 

7/2020 Môi trường thể chế và đầu tư 

nước ngoài cho phát triển bền 

vững 

Tạp chí Kinh doanh và công nghệ Đồng tác 

giả 

August 

2021 
Quality in Higher Education: 

the Case of National 

Economics University 

International Journal of Higher 

Education Management (IJHEM), 

Volume. 08 Number 0: Aug-2021 

Đồng tác 

giả 

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 

4/1996 Phát triển môi trường kinh doanh thuận lợi 

cho các doanh nghiệp công nghiệp chế 

biến thực phẩm.  

Tác giả NEU +  SAV  

10/ 2005 Quan hệ ASEAN-Trung quốc với phát 

triển thị trường và thương mại Việt nam   

Tác giả Hà nội. Đại học  

Thương mại  

11/2016 Kinh nghiệm áp dụng Turnitin trong đào 

tạo tiến sỹ và thạc sỹ tại trường đại học 

Kinh tế quốc dân  

Tác giả Trường Đại học 

Hàng Hải Hải 

phòng 

11/2017 Phát triển đào tạo trình độ thạc sỹ theo 

hướng hội nhạp quốc tế trong cơ chế tự 

chủ của trường đại học KTQD 

Tác giả ĐH Kinh tế quốc 

dân 

11/2017 Thực trạng triển khai áp dụng phần mềm 

Turnitin cho đào tạo sau đại học và bài học 

kinh nghiệm cho nhân rộng áp dụng trong 

đào tạo đại học tại ĐH KTQD 

Đồng tác 

giả 

ĐH Kinh tế quốc 

dân 

11/2017 Nâng cao vai trò của giáo viên hướng dẫn 

trong đào tạo tiến sỹ tại trường Đại học 

Kinh tế quốc dân 

Đồng tác 

giả 

ĐH Kinh tế quốc 

dân 

12/2018 Phát triển khu vực FDI trong thực hiện 

chiến lược phát triển bền vững 

Đồng tác 

giả 

ĐH Kinh tế quốc 

dân 

    

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 

6/1997 Productivity and Quality Improvement in Civil 

Service in Vietnam ( Hoàn thiện năng suất và 

Tác giả Kualumper, 

Malaixia . 
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chất lượng trong dịch vụ hành chính công ở 

Việt nam ).   

 9/1997 Vietnam's Industrial Development Policy - 

Lessons of Experience (Chính sách phát triển 

công nghiệp Việt Nam những bài học từ kinh 

nghiệm  

Tác giả Đại học Tổng 

hợp Thamasat 

Băng kok Thái 

lan 

 

7/2001 Vietnam's SMEs  in Competitive Markets 

(Thực trạng phát triển của các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ ở Việt Nam) 

Tác giả Newdhli. Ấn 

độ   

7/2011 Quyền sở hữu trí tuệ - công cụ quan trọng 

trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập 

quốc tế của Việt nam và bài học kinh nghiệm 

đối với cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 

Tác giả Viên Trăn 

CHDCND Lào 

11/2018 Measuring GPBanK’s Corporate Customer 

Satisfaction 

Đồng tác 

giả 

Khon Kaen 

Univerrsity, 

Thailand 

November 

2-3, 2020. 

In what institutional environment Vietnam   

small private enterprises operate  

Đồng tác 

giả 

Hạ long- Việt 

nam 

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  

(đã nghiệm 

thu/chưa 

nghiệm thu) 

1992-1993 
Cải cách doanh nghiệp quốc doanh ở 

Việt nam. Bộ  Thành viên 
Đã nghiệm 

thu 

1990-1991 
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt 

nam 

Bộ  

KX05.  Thành viên 
Đã nghiệm 

thu 

1994-1995 

Thành lập và phát triển tổng công ty 

theo mô hình tập đoàn kinh doanh ở 

Việt nam. 

Bộ  

 

Thư ký 

khoa học 

Đã nghiệm 

thu 

1997 
Chính sách phát triển công nghiệp 

Việt nam và Thái lan 

NEU - 

Thamasat 
Thành viên 

Đã nghiệm 

thu 

1998-2000 

Con đường và bước đi công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và 

nông thôn Việt nam.. 

Nhà nước Thành viên 
Đã nghiệm 

thu 

1998 
Quản lý nhà nước với các thành phần 

kinh tế ở Hà nội.  
Bộ Thành viên 

Đã nghiệm 

thu 

1998 
Quản lý các tổng công ty 91 ở Việt 

nam 

Đại học 

kinh tế 

quốc dân 

Chủ nhiệm 
Đã nghiệm 

thu 

1998-1999 

Năng lực cạnh tranh của các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế 

tri thức 

Tổ chức 

Quốc tế 

Năng suất 

Thành viên 
Đã nghiệm 

thu 
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Châu á 

(APO) 

2001 
Quản lý các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

ở Việt nam 
Bộ Thành viên 

Đã nghiệm 

thu 

2001-2002 

Đánh giá năng lực cạnh tranh của 

nhóm sản phẩm quạt điện trên địa 

bàn Hà nội 

Bộ Chủ nhiệm 
Đã nghiệm 

thu 

2002- 
2003 

Nghiên cứu mô hình tổ dân lập thu 

gom chất thải rắn sinh hoạt và khả 

năng mở rộng mô hình này trong quá 

trình đô thị hoá ở Hà nội và Việt nam  

Bộ 
Thư ký 

khoa học 

Đã nghiệm 

thu 

2004 
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế 

xã hội Quận Hai bà Trưng Hà nội  
Bộ Thành viên 

Đã nghiệm 

thu 

2001-2004 

Con đường, bước đi của công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông 

thôn Việt nam  

Nhà nước 
KHXH 

02–07 

Thư ký 

khoa học 

Đã nghiệm 

thu 

2003 

Hoàn thiện quản lý các doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn 

Hà nội  

Bộ  Chủ nhiệm 
Đã nghiệm 

thu 

2005 

Các tiêu chí đánh giá chất lượng đào 

tạo quản trị kinh doanh ở các trường 

đại học kinh tế nước ta 

Bộ Chủ nhiệm 
Đã nghiệm 

thu 

2005 
Phát triển cụm công nghiệp làng nghề 

ở Việt nam 
Bộ  Thành viên 

Đã nghiệm 

thu 

2006-2007 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của các 

ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh Hà tây 
Bộ Thành viên 

Đã nghiệm 

thu 

2008-2009 
Nâng cao chất lượng dịch vụ hành 

chính công ở Việt nam 
Bộ Thành viên 

Đã nghiệm 

thu 

4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn NCS  

Họ tên NCS Đề tài luận án 
Cơ sở đào 

tạo 

Thời 

gian 

đào 

tạo 

Vai trò 

hướng 

dẫn 

Nguyễn Hồng 

Lĩnh 

Phát triển công nghiệp chế biến thực 

phẩm tại các tỉnh miền Trung Việt nam 

Trường ĐH 

Kinh tế 

quốc dân 

2001

-

2005 

Hướng 

dẫn 2 

Trương Đức 

Lực  

Phát triển xuất khẩu rau quả của các 

doanh nghiệp Việt nam 

Trường ĐH 

Kinh tế 

quốc dân 

2003 

- 

2007 

Hướng 

dẫn 2 

Đặng Ngọc 

Hậu 

Nghiên cứu mức độ hài lòng của doanh 

nghiệp về thực hiện các giá trị tuyên ngôn 

gành thuế của cơ quan thuế ảnh hưởng tới 

sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp 

Trường ĐH 

Kinh tế 

quốc dân 

2013

-

2017 

Hướng 

dẫn 

1 

Hoàng Xuân 

Hiệp 

Phát triển nguồn vốn nhân lực tại Việt 

nam 

Trường ĐH 

KTQD 

2007 

- 

Hướng 

dẫn 1 
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2010 

Prak Chandara Nâng cao chất lượng dịch vụ lư trú du 
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