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Thời gian Đơn vị công tác Công việc đảm nhận 

2008 - nay Đại học Kinh tế Quốc dân Giảng viên 

2006-2008 
Công ty cổ phần Thanh 

Bình Hà Nội 

Trưởng phòng Đầu tư – 
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IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia (thuộc danh mục Hội 

đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định): 

TT Tên đề tài nghiên cứu 

Năm bắt 

đầu/Năm hoàn 

thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 

Ảnh hưởng của chất lượng 

dịch vụ quản lý chung cư tới 

sự hài lòng của người dân 

sống trong chung cư: nghiên 

cứu điển hình tại Hà Nội 

2013-2014 Cấp cơ sở Chủ trì 

2 

Vấn đề sở hữu trong nền 

kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa 

2006-2010 Cấp nhà nước Thành viên 

3 

Phát triển đất nước thành 

nước công nghiệp hiện đại 

theo định hướng xã hội chủ 

nghĩa 

2011-2015 Cấp nhà nước Thành viên 

4 

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

yếu tố gia đình đến sự thành 

công của chủ doanh nghiệp 

nhỏ 

2012-2013 Cấp cơ sở Thành viên 

5 

Resource mobilization at 

social enterprises in 

Vietnam: role of bricolage 

2016-2017 Cấp cơ sở Thành viên 

6 

Nghiên cứu định mức lao 

động kinh tế, kỹ thuật của 

giáo viên phổ thông theo 

định hướng đổi mới giáo 

dục phổ thông và đổi mới cơ 

chế quản lí nhân sự trong 

2018-2020 Cấp nhà nước Thành viên 



các cơ sở giáo dục phổ 

thông 

7 

Nghiên cứu đánh giá thực 

trạng về cơ chế quản lý nhân 

sự trong các trường Tiểu 

học và đề xuất phương án 

thí điểm đổi mới cơ chế 

quản lý nhân sự trong các 

trường Tiểu học đáp ứng 

yêu cầu đổi mới chương 

trình giáo dục phổ thông 

2018-2020 Cấp bộ Chủ trì 

8 

Doanh nghiệp xã hội đáp 

ứng yêu cầu phát triển xã 

hội ở Việt Nam 

2019-2020 Cấp nhà nước Thành viên 

9 
Thực trạng khu vực doanh 

nghiệp xã hội Việt Nam 
2019-2020 Cấp bộ Chủ trì 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố (thuộc danh mục Hội đồng Chức 

danh giáo sư nhà nước quy định): Tên công trình, năm công bố, nơi công 

bố 

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

1 

Chứng khoán hóa bất động sản 

tại Hoa Kỳ và những điểm cần 

lưu ý khi triển khai ở Việt Nam 

2009 
Tạp chí Kinh tế & Phát triển kỳ 

II, tháng 7/2009 

2 
Xác định cơ cấu nhà ở cho các 

đô thị tại Việt Nam 
2012 

Tạp chí Công nghiệp, số tháng 

3/2012 

3 
Đánh giá chất lượng dịch vụ 

quản lý chung cư tại Hà Nội 
2013 

Tạp chí Kinh tế & Phát triển số 

193 (II), tháng 7/2013 

4 

Ảnh hưởng của yếu tố gia đình 

tới kinh doanh: áp dụng thang 

đoF-PEC đối với doanh nghiệp 

nhỏ ở Việt Nam 

2013 
Tạp chí Kinh tế & Phát triển 

(bản tiếng Anh, tháng 8/2013 

5 

Ảnh hưởng của chất lượng dịch 

vụ quản lý chung cư tới sự hài 

long của người dân sống trong 

chung cư: Nghiên cứu thưc 

nghiệm trên địa bàn Hà Nội 

2014 
Tạp chí Kinh tế & Phát triển số 

205 (II), tháng 7/2014 



6 

Engaging workers in resource-

poor environments: the case of 

social enterprise in Vietnam 

2018 

The International Journal of 

Human Resource Management, 

13 November 2018, 

Vol.29(20), p.2949-2970 

7 

Ảnh hưởng của dịch viêm phổi 

cấp tính COVID-19 đối với hoạt 

động kinh doanh của các doanh 

nghiệp: nghiên cứu thực tiễn ở 

miền Bắc Việt Nam 

2020 
Tạp chí Kinh tế & Phát triển số 

274, tháng 4/2020 

8 

Đánh giá tác động của khái niệm 

pháp lý và chính sách liên quan 

lên khu vực doanh nghiệp xã hội 

2021 
Tạp chí Kinh tế & Phát triển số 

284, tháng 2/2021 

3. Các báo cáo khoa học tại các hội thảo trong nước và quốc tế: Tên công 

trình, năm công bố, nơi công bố 

TT Tên công trình Năm công bố 
Tên hội thảo, địa 

điểm tổ chức 

1 
Đánh giá chương trình đào tạo cử nhân 

Quản trị kinh doanh qua thực tế người học 
2011 

Kỷ yếu hội thảo khoa 

học quốc gia “Xây 

dựng và hoàn thiện 

chương trình đào tạo 

cử nhân QTKD ở 

Việt Nam” tại Hà 

Nội, tháng 10/2011 

2 

Sự phù hợp của doanh nghiệp định hướng 

xã hội trong hoạt động quản lý chung cư 

tại Việt Nam 

2012 

Kỷ yếu hội thảo khoa 

học “Phát triển 

doanh nghiệp xã hội 

qua các trường đại 

học Việt Nam – 

thách thức và cơ hội” 

tại Hà Nội, tháng 

4/2012 

3 

Ảnh hưởng của gia đình đối với năng lực 

doanh nhân: nghiên cứu doanh nghiệp nhỏ 

tại Việt Nam 

2013 

Kỷ yếu hội thảo khoa 

học quốc tế “Quản trị 

tri thức trong nền 

kinh tế chuyển đổi tại 

Việt Nam” tại Hà 

Nội, tháng 8/2013 



4 

The big idea social enterprise planning 

competition for undergraduate students at 

Australian universities 

2015 

Kỷ yếu hội thảo khoa 

học quốc tế “Social 

enterprise in 

Vietnam: Theo roles 

of higher education 

and research 

institution” tại Hà 

Nội, tháng 3/2015 

5 
Examining organizational features of long‐
term survival social enterprises: Findings 

from Vietnam 

2016 

Trình bày tại hội thảo 

“Social enterprise 

research colloquium 

Australasia 2016”, 

tại Melbourne, 

Australia, tháng 

6/2016 

6 

Resources mobilization of social 

enterprises in Vietnam: the role of 

bricolage 

2017 

Trình bày tại hội thảo 

khoa học quốc tế 

“Social 

Entrepreneurship: 

Fostering and 

Scaling Social 

Innovation in Asia”, 

Hanoi, Nov 2017 

7 
Đánh giá thực trạng quản lý nhân sự trong 

trường tiểu học 
2019 

Trình bày tại hội thảo 

quốc gia “Cơ sở khoa 

học và thực trạng hệ 

thống định mức lao 

động, kinh tế kỹ 

thuật của giáo viên 

phổ thông và cơ chế 

quản lý nhân sự 

trong các trường 

công lập theo định 

hướng đổi mới giáo 

dục phổ thông” tại 

Hà Nội, tháng 

12/2019 

 

 

 



 

 

 

 

4. Sách giáo trình, sách chuyên khảo đã công bố 

TT Tên sách, giáo trình 
Năm 

công bố 

Mức độ  

tham gia 
Nơi xuất bản 

1 Giáo trình “Quản trị xây dựng” 2010 
Đồng tác 

giả 

Nhà xuất bản đại 

học Kinh tế Quốc 

dân 

2 
Sách tham khảo “Quản trị kinh doanh đương 

đại” 
2011 

Đồng tác 

giả 

Nhà xuất bản đại 

học Kinh tế Quốc 

dân 

3 
Doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát 

triển xã hội ở Việt Nam 
2021 

Đồng tác 

giả 

Nhà xuất bản 

chính trị quốc gia 

sự thật 

 


