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Phần I 

SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1.1. Giới thiệu khái quát về Trường Đại học Nha Trang 

Đại học Nha Trang là trường đa ngành, đa lĩnh vực. Trải qua 60 năm xây dựng 

và phát triển, Trường đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp nâng cao dân trí, 

đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho ngành thủy sản cả nước và các lĩnh vực 

kinh tế, kỹ thuật, công nghệ của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. 

Trường Đại học Nha Trang trước 2006 là Trường Đại học Thủy sản, được 

thành lập ngày 18 tháng 6 năm 1966 theo Quyết định số 155/CP của Thủ tướng 

Chính phủ. Tiền thân của Trường là Khoa Thủy sản được thành lập ngày 01/8/1959 

tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.  

Trường Đại học Nha Trang có sứ mạng là “Đào tạo nhân lực trình độ cao; 

nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ chuyên môn đa lĩnh 

vực, trong đó lĩnh vực thủy sản là thế mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội”. 

Tầm nhìn của Nhà trường là “Đến năm 2030 là trường đại học đa lĩnh vực có 

uy tín trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hàng đầu khu 

vực Đông Nam Á về lĩnh vực khoa học thủy sản và một số ngành kinh tế biển”. 

Cơ sở chính của Trường Đại học Nha Trang với khuôn viên rộng 24 héc ta, 

tọa lạc tại một trong những vị trí đẹp nhất bên bờ vịnh Nha Trang, là một địa chỉ văn 

hóa, khoa học trọng điểm của thành phố biển Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa. Trường 

Đại học Nha Trang hiện có 17 khoa, viện đào tạo; 4 viện và trung tâm nghiên cứu - 

chuyển giao công nghệ và 11 đơn vị quản lý, phục vụ đào tạo. 

Đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ hữu Trường Đại học Nha Trang hiện có tính đến 

6/2019 có tổng số 596 người, trong đó có 414 (70%) giảng viên, với 18 phó giáo sư; 

104 tiến sĩ; 30 GV đang làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài, 32 GV đang làm nghiên 

cứu sinh trong nước. Trên 60% trình độ tiến sĩ đã được đào tạo tại các nước phát 

triển (Mỹ, Nhật, Pháp, Nga, Na Uy, Úc, Đài Loan, Hàn Quốc…) và trên 50% trình 

độ thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài. Dự kiến đến năm 2020, có trên 35% cán bộ 

giảng dạy Nhà trường sẽ có học vị tiến sĩ. 
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Nhà trường hiện đang đào tạo 6 chuyên ngành trình độ tiến sĩ, 14 chuyên ngành 

trình độ thạc sĩ, 43 ngành trình độ đại học. Lưu lượng người học thường xuyên của 

Trường: hơn 20 nghiên cứu sinh, trên 350 học viên cao học, và khoảng 15.000 sinh 

viên chính quy. Qua 60 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trường đã đào tạo 

được: 75 tiến sĩ, hơn 3.000 thạc sĩ, trên 35.000 kỹ sư, cử nhân đại học. 

Trường Đại học Nha Trang hiện nay đang hợp tác về đào tạo và nghiên cứu 

với khoảng 60 trường đại học, viện nghiên cứu của 17 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ 

chức phi chính phủ trên thế giới. 

Trường Đại học Nha Trang đã được Hội đồng kiểm định chất lượng quốc gia 

công nhận là một trong 20 trường đại học đạt chuẩn chất lượng đào tạo nguồn nhân 

lực bậc cao, đáp ứng nhu cầu xã hội. 

Ghi nhận công lao đóng góp trong sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học, 

Trường đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, 

hạng Nhất và Huân chương Độc lập hạng Ba, hạng Nhì và hạng Nhất. Tháng 7/2006, 

Trường được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. 

1.2. Kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng và cạnh tranh diễn ra ngày 

càng gay gắt, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao luôn là 

một trong những đòi hỏi cấp thiết của bất kỳ quốc gia, khu vực hay địa phương. 

Nguồn nhân lực chính là tiền đề và động lực quan trọng để đẩy nhanh quá trình công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện cơ bản để phát triển kinh tế xã hội một cách bền 

vững. Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có vị trí quan trọng trong việc phát 

triển kinh tế, xã hội của cả nước. Năm 2019, dân số của khu vực này chiếm 12,0%, 

trong khi diện tích đất chiếm đến 24,8% của cả nước. Đây là khu vực này có rất nhiều 

tiềm năng để phát triển kinh tế với điều kiện tự nhiên phong phú, đa dạng về biển đảo 

có nguồn tài nguồn nguyên phong phú, có cơ sở hạ tầng và diện tích đất để xây dựng 

các khu công nghiệp tập trung gắn với cảng biển. 

 Với nhiều tiềm năng để phát triển, nhưng việc phát triển kinh tế - xã hội của 

Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại. Tỷ lệ nhân lực có trình độ 

cao,  có thể tư vấn, quản lý và hoạch định chính sách và chiến lược cho các ngành kinh 

tế, các doanh nghiệp và các tập đoàn kinh tế còn rất thấp. Nhiều chuyên gia đã nhận 
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định rằng thị trường lao động ở khu vực này sẽ vẫn tiếp tục thiếu hụt và khan hiếm đặc 

biệt nguồn nhân lực cấp quản lý trở lên. Nhiều doanh nghiệp cũng thừa nhận việc 

tuyển dụng nhân lực quản lý chất lượng cao là rất khó khăn, nhất là trong bối cảnh 

khủng hoảng tài chính đã đi qua, rất nhiều doanh nghiệp hiện vẫn đang phải tiến hành 

tái cấu trúc. Ngoài ra, theo các đánh giá gần đây thì ở Việt Nam hiện nay, chất lượng 

nguồn nhân lực từ trí thức, công chức, viên chức còn nhiều yếu kém và bất cập. Đa số 

công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan công quyền chưa hội đủ những tiêu 

chuẩn của một công chức, viên chức như trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, 

tin học, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng công việc. Nhìn chung, nguồn nhân lực từ 

công chức, viên chức ở Việt Nam nói chung và Khu vực Nam Trung Bộ và Tây 

Nguyên nói riêng còn nhiều bất cập. Sự bất cập này đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát 

triển kinh tế - xã hội của khu vực và đất nước. Những vấn đề nêu trên đã cho thấy 

phần nào bức tranh về thực trạng nhân lực tại các cơ quan công quyền của Nhà nước 

cũng như tại các doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung và khu vực Nam Trung Bộ và 

Tây Nguyên nói riêng. Nó cũng khẳng định nguồn nhân lực quản lý hiện nay chưa đáp 

ứng được cả về số lượng và chất lượng so với nhu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã 

hội. 

Để xác định chính xác hơn nhu cầu đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Quản trị kinh 

doanh (QTKD), đặc biệt là nhu cầu đào tạo ngành này tại Khoa Kinh tế, Trường Đại 

học Nha Trang, nhóm xây dựng đề án mở ngành đã thực hiện khảo sát 175 người, 

chiếm tỷ lệ  10% trong tổng số 1750 học viên đã tốt nghiệp và đang theo học chương 

trình thạc sĩ các ngành Kinh tế và QTKD của Khoa Kinh tế, trường đại học Nha Trang. 

Việc Cuộc khảo sát thu thập số liệu được tiến hành từ tháng 6 đến tháng 7/2017, bằng 

hai cách: i) Điều tra khảo sát trực tiếp thông qua Phiếu câu hỏi với 117 mẫu (66,9%), 

và ii) Khảo sát trực tuyến thông qua công cụ google forms với 58 phiếu (33,1%) (xem 

Phụ lục). 

Kết quả khảo sát cho thấy, trong tổng số 175 người được hỏi về ý định hoặc kế 

hoạch tiếp tục học lên trình độ tiến sĩ ngành QTKD trong giai đoạn từ 2018 -2030 có 

83 người trả lời có (47,4%) và 92 người trả lời không (52,6%). Trong số 83 người có ý 

định hoặc có kế hoạch học tiếp tục học lên trình độ tiến sĩ QTKD, có 77 người (xấp xỉ 

93%) chọn Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nha Trang. 
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Thời gian phù hợp nhất tham gia chương trình đào tạo tiến sĩ QTKD tại Khoa 

Kinh tế, Trường Đại học Nha Trang, được các đáp viên lựa chọn trình bày trong Bảng 

1.1 như sau. 

Bảng 1.1: Thời gian dự định học NCS tiến sĩ và số lượng tương ứng trong mẫu 

 Năm dự định học 
Tổng 

2018 2019 2020 2021 2022 2025 2030 

Số lượng 
(người) 

15 16 21 14 9 7 4 77 

Nguồn: Số liệu khảo sát tháng 7/2017. 

Đặc điểm của 77 đáp viên có ý định hoặc kế hoạch học nghiên cứu sinh (NCS) 

ngành QTKD tại Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nha Trang như sau:  

Về giới tính, có 49 người là nam, chiếm tỷ lệ 64%, 28 người nữ, chiếm tỷ lệ 

36%. Theo chuyên ngành mà đáp viên đã được đào tạo, có 64 người QTKD, chiếm tỷ 

lệ 83,1%; 13 người, tương đương với 16,9% chuyên ngành kinh tế. Về đơn vị công 

tác: có 26 người (33,8%) công tác ở các Sở, Ban ngành thuộc Nhà nước; 16 người 

(20,8%) công tác tại các trường Cao đẳng (CĐ), Đại học (ĐH); 19 người (24,7%) làm 

việc ở các công ty (chủ yếu là nhà nước); 10 người (13%) làm việc ở các ngân hàng 

thương mại cổ phần; và 6 người (7,8%) công tác ở những lĩnh vực khác. 

Trong số 77 đáp viên trên, Khánh Hòa có 46 người (59,7%), Ninh thuận 11 

người (14,3%), Phú Yên 2 (2,6%), Quảng Ngãi 5 (6,5%), còn lại là các địa phương 

khác 13 (16,9%). 

Dựa trên số liệu điều tra mẫu (chiếm xấp xỉ 10% tổng thể), có thể ước tính số 

lượng người học có ý định hoặc kế hoạch tiếp tục học lên trình độ tiến sĩ ngành QTKD 

tại Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nha Trang, giai đoạn từ 2018 đến 2030 (chỉ tính 

riêng đối tượng đã và đang theo học cao học khối ngành quản trị kinh doanh và kinh tế 

của trường Đại học Nha Trang, chưa tính đến các đối tượng khác). Kết quả trình bày 

trong Bảng 1.2.  

Bảng 1.2: Ước tính Dự báo số lượng học viên có nhu cầu học NCS tiến sĩ tại Khoa 

(dựa trên mẫu khảo sát) 

 Năm dự định học 
Tổng 

2018 2019 2020 2021 2022 2025 2030 

Số lượng, người 150 160 210 140 90 70 40 770 

Nguồn: Nhóm xây dựng đề án, 2018. 
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Chỉ cần với giả định khoảng 10% - 20% ý định hoặc kế hoạch thành hiện thực, 

thì số lượng người học  đáp ứng nhu cầu mở lớp. Điều này khẳng định một cách chắc 

chắn rằng, nhu cầu tiếp tục học lên tiến sĩ ngành QTKD tại Khoa Kinh tế, Trường Đại 

học Nha Trang là mong muốn của rất nhiều người. Nhất là những người đang công tác 

tại trường CĐ, ĐH, các Sở ban ngành, những người đang sinh sống và làm việc trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa và một số tỉnh lân cận thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ. 

Như vậy, nhu cầu nhân lực nghiên cứu/giảng dạy, lãnh đạo/quản lý, tư vấn chính 

sách và hoạch định chiến lược phát triển cho các cơ quan Nhà nước ở các địa phương 

và doanh nghiệp khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là rất lớn. Nguồn nhân lực có 

trình độ Tiến sĩ QTKD có thể tham gia giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, 

đặc biệt trong khu vực sản xuất, kinh doanh, đề xuất các chính sách, định hướng phát 

triển, hoạch định các giải pháp phát triển kinh tế đặt ra trong bối cảnh hội nhập mở cửa 

và phát triển. Do đó, việc đào tạo nhân lực có trình độ Tiến sĩ QTKD sẽ góp phần nâng 

cao chất lượng nhân lực nghiên cứu/giảng dạy, lãnh đạo/quản lý, mở ra cơ hội để khơi 

dậy và khai thác tiềm năng phát triển của khu vực này. Tuy nhiên, hiện nay, trong 10 

tỉnh của toàn khu vực Nam Trung Bộ (từ tỉnh Bình Định đến Phan Thiết), và Tây 

Nguyên, với hơn 10 trường đại học hiện có, vẫn chưa có cơ sở đào tạo nào có đào tạo 

Tiến sĩ QTKD và các ngành thuộc khối Kinh tế. Vì vậy, việc mở ngành đào tạo Tiến sĩ 

QTKD tại Đại học Nha Trang là rất cần thiết,  cấp thiết và hoàn toàn phù hợp với nhu 

cầu hiện tại cũng như tương lai của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. 

1.3. Giới thiệu về khoa Kinh tế 

Khoa Kinh tế được thành lập vào ngày 20 tháng 11 năm 1982, với ba Bộ môn 

và đào tạo chuyên ngành Kinh tế thủy sản. Đến năm 1996, Khoa mở thêm hai chuyên 

ngành đào tạo nữa là Kế toán doanh nghiệp và Quản trị kinh doanh. Năm 2002 mở 

chuyên ngành Kinh tế thương mại và năm 2004, mở chuyên ngành Tài chính doanh 

nghiệp, đồng thời bắt đầu đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế thủy sản. Năm 2008 

bậc đào tạo thạc sĩ có thêm chuyên ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kinh tế 

Phát triển năm 2014 và Quản lý Kinh tế năm 2017.  Năm 2016 mở thêm chương trình 

đào tạo bậc đại học ngành Marketing. Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển của 

Nhà trường, khoa Kinh tế không ngừng lớn mạnh, là Khoa có tốc độ phát triển nhanh 

nhất và hiện tại có qui mô đào tạo lớn nhất của trường.  
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         Sau một số thay đổi về tổ chức và phát triển không ngừng, hiện nay đến 7/2019 

Khoa Kinh tế có 5 Bộ môn chuyên ngành là: 1) Quản trị Kinh doanh; 2) Marketing; 3) 

Quản lý Kinh tế; 4) Thương mại; 5) Kinh tế học. Khoa đảm nhiệm đào tạo cử nhân 

cho 5 chuyên ngành: Kinh tế phát triển, Kinh tế thủy sản; Kinh doanh Thương mại; 

Quản trị Kinh doanh, Marketing, và đào tạo thạc sĩ 3 chuyên ngành Quản trị Kinh 

doanh, Kinh tế Phát triển và Quản lý Kinh tế và thạc sĩ quốc tế cho 2 chuyên ngành 

Quản lý Hệ sinh thái biển và Biến đổi khí hậu. Ngoài ra các ngành Quản trị Dịch vụ 

Du lịch & Lữ hành, Hệ thống Thông tin Quản lý thuộc Khoa Du lịch và Khoa Công 

nghệ Thông tin cũng là nguồn đào tạo tiềm năng cho chương trình.  

        Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa Kinh tế ngày càng tăng về số lượng và chất 

lượng. Tổng số cán bộ, giáo viên của Khoa là 47 người, trong đó có: 03 phó giáo sư, 

16 tiến sĩ và 12 giảng viên đang làm NCS (trong đó có 08 NCS nước ngoài tại Mỹ, 

Nauy, Úc và châu Âu). Tính trong toàn khối Kinh tế - QTKD - Du lịch, có 04 phó giáo 

sư và 22 tiến sĩ. Dự kiến đến năm 2020, khối Kinh tế có khoảng 7 phó giáo sư và 25 

tiến sĩ. Hiện tại Khoa có hơn 2.500 sinh viên đang theo học ở bậc đại học và khoảng 

300 học viên đang theo học ở bậc cao học. 

         Công tác nghiên cứu khoa học của Khoa trong những năm gần đây đã có nhiều 

khởi sắc. Nhiều đề tài NAFOSTED, dự án nước ngoài, đề tài cấp bộ, cấp tỉnh, cấp 

trường đã và đang được thực hiện, góp phần thiết thực cho việc quản lý có hiệu quả 

nền kinh tế, nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng nghiên cứu khoa học trong đội 

ngũ giảng viên và sinh viên. Số lượng bài báo quốc tế uy tín của Khoa duy trì ổn định 

hàng năm từ 6 – 8 bài và có xu hướng tăng trong những năm gần đây. Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa luôn được chú trọng. Dưới 

sự hỗ trợ của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) và sự hợp tác của các trường đại học 

đối tác ở Pháp, chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh và du 

lịch – Một chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Pháp, nay thuộc Khoa Du lịch quản 

lý. Bên cạnh đó, Dự án NORHED cũng bổ sung thêm nguồn ứng viên giàu chất lượng 

cho chương trình với khoảng 15 thạc sĩ được đào tạo hằng năm theo chương trình quốc 

tế. 

1.4. Lý do đề nghị cho phép đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh 

Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là vùng có tiềm năng để phát triển kinh tế của 

cả nước, nhưng chưa được khai thác đúng mức và hiệu quả. Để phát triển bền vững 
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cho khu vực này, qua đó nâng cao vị thế của khu vực là một nhiệm vụ quan trọng được 

đặt ra. Các lý thuyết phát triển kinh tế và kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế 

giới đã chỉ ra rằng nguồn nhân lực có chất lượng cao là nhân tố quyết định. Các văn 

kiện của Đảng và Nhà nước cũng đã chỉ rõ tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với 

việc thực hiện thành công các chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Tháng 4 năm 2011 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 

2011-2020, một số chỉ tiêu về nhân lực cho một số lĩnh vực đột phá, đặc biệt là nhân 

lực quản lý và hoạch định chính sách đã được xác định (Bảng 1.3). Chính vì vậy, đối 

với Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, việc đào tạo nguồn nhân lực quản trị kinh doanh 

cho cộng đồng doanh nghiệp là một yêu cầu cấp thiết để đầu tư phát triển kinh tế - xã 

hội và khai thác tiềm năng thế mạnh của vùng. Nếu dựa trên nguồn lực con người chất 

lượng cao và nguồn tài nguyên để phát triển, chắc chắn kinh tế khu vực này sẽ phát 

triển nhanh và bền vững.  

Bảng 1.3. Một số chỉ tiêu chủ yếu phát triển nhân lực đến 2020 

Chỉ tiêu Năm 2020 

1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (%) 70,0 

2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề (%) 55,0 

3. Số sinh viên đại học - cao đẳng trên 10.000 dân (sinh viên) 400 

4. Số trường dạy nghề đạt đẳng cấp quốc tế (trường) > 10 

5. Số trường đại học xuất sắc trình độ quốc tế (trường) > 4 

6. Nhân lực có trình độ cao trong các lĩnh vực đột phá (người)   

- Quản lý nhà nước, hoạch định chính sách và luật quốc tế  20.000 

- Giảng viên đại học, cao đẳng 160.000 

- Khoa học - công nghệ  100.000 

- Y tế, chăm sóc sức khỏe 80.000 

- Tài chính - ngân hàng  120.000 

- Công nghệ thông tin  550.000 

Nguồn: Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 – 2020. 
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Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nha Trang là một trong những khoa phát triển 

nhanh trong những năm gần đây. Kể từ năm 2004, Khoa bắt đầu đào tạo thạc sĩ Kinh 

tế thủy sản và QTKD năm 2008. Hiện nay Khoa đã và đang đào tạo thêm hai chuyên 

ngành thạc sĩ khác và hai chuyên ngành cao học liên kết với nước ngoài. Đến nay, đã 

có khoảng 1750 học viên tốt nghiệp và khoảng 300 học viên đang theo học từ các 

ngành này. Điều này khẳng định Khoa đã có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy trình 

độ thạc sĩ. Đội ngũ giảng viên của Khoa được đào tạo từ nhiều quốc gia khác nhau trên 

thế giới như Pháp, Mỹ, Na Uy, Đan Mạch, Nga, Ba lan, Đài Loan,… có kinh nghiệm 

trong giảng dạy và đã tham gia hướng dẫn nhiều thạc sĩ trong và ngoài nước. Ngoài ra, 

đội ngũ giảng viên của Khoa cũng thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu cấp bộ, đề tài 

nghiên cứu cho các địa phương và một số dự án, đề tài quốc tế. Thương hiệu và vị thế 

của Khoa ngày càng được khẳng định. Điều kiện cơ sở vật chất hiện nay của Khoa với 

những phòng học có trang bị đầy các thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy như 

projector, internet, hệ thống máy tính và hệ thống thư viện với nhiều tài liệu chuyên 

ngành về Quản trị kinh doanh đã đủ để đáp ứng cho việc đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành 

Quản trị kinh doanh. Đây chính là tiền đề để Khoa và Trường Đại học Nha Trang đề 

nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành QTKD cho vùng 

Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.  
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Phần II 

NĂNG LỰC CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

2.1. Khái quát chung về quá trình đào tạo của Trường Đại học Nha Trang 

2.1.1. Các ngành, trình độ và hình thức đang đào tạo 

Qua 60 năm xây dựng và phát triển, đến nay trường đã trở thành một trường đại 

học đa ngành, đa lĩnh vực. Trước năm 1990, Trường chỉ đào tạo trình độ đại học 5 

chuyên ngành về lĩnh vực thủy sản, đến nay Trường đã đào tạo ở cả 4 trình độ bao 

gồm: 6 ngành trình độ tiến sĩ, 14 ngành trình độ thạc sĩ (Bảng 2.2), 38 ngành và 

chuyên ngành trình độ đại học (Bảng 2.1), và một số ngành cao đẳng. 

Bảng 2.1. Các ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ đại học (2019) 

TT Mã ngành Tên ngành 

    TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

1 7810103PHE 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – chuyên ngành Quản trị 
khách sạn (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song 
ngữ Anh-Việt) 

2 7480201PHE 
Công nghệ thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp, 
đào tạo song ngữ Anh-Việt) 

3 7340101A Quản trị kinh doanh (Chương trình song ngữ Anh-Việt) 

4 7810103P 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ 
Pháp-Việt) 

5 7220201 
Ngôn ngữ Anh 

(3 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng 
dạy Tiếng Anh) 

6 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

7 7340101 Quản trị kinh doanh 

8 7340301 
Kế toán 

(2 chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán) 

9 7340201 Tài chính - ngân hàng 

10 7340121 Kinh doanh thương mại 

11 7340115 Marketing 

12 7310105 Kinh tế phát triển 

13 7310101A 
Kinh tế 

(chuyên ngành Luật kinh tế) 
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14 7310101B 
Kinh tế 

(chuyên ngành Kinh tế thủy sản) 

15 7480201 
Công nghệ thông tin 

(2 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Truyền thông và Mạng 
máy tính) 

16 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 

17 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

18 7520115 
Kỹ thuật nhiệt 

(3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa 
không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm) 

19 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 

20 7520103A 
Kỹ thuật cơ khí 

(2 ngành: Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ chế tạo máy ) 

21 7520103A Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực ) 

22 7580201 
Kỹ thuật xây dựng (2 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Kỹ 
thuật xây dựng công trình giao thông) 

23 7520130 Kỹ thuật ô tô 

24 7520122 Kỹ thuật tàu thủy 

25 7840106 Khoa học hàng hải 

26 7620304 Khai thác thuỷ sản 

27 7620305 Quản lý thuỷ sản 

28 7620301 
Nuôi trồng thuỷ sản  

(2 ngành: Nuôi trồng thủy sản; Bệnh học thuỷ sản) 

29 7540101 
Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực  phẩm; 
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) 

30 7540105 Công nghệ chế biến thuỷ sản 

31 7540104 Công nghệ sau thu hoạch 

32 7520301 Công nghệ kỹ thuật hoá học 

33 7420201 Công nghệ sinh học 

34 7520320 Kỹ thuật môi trường 

35 7380101 Luật 

36 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực 

37 7620303 Khoa học thủy sản 

38 7810201 Quản trị khách sạn 

Nguồn: www.ntu.edu.vn 
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Bảng 2.2. Các ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ 

TT Văn bằng Ngành/Chuyên ngành 
1 Tiến sĩ Nông nghiệp Nuôi trồng thuỷ sản 
2 Tiến sĩ Nông nghiệp Kỹ thuật khai thác thủy sản 
3 Tiến sĩ Kỹ thuật Công nghệ chế biến thủy sản 
4 Tiến sĩ Kỹ thuật Công nghệ sau thu hoạch 
5 Tiến sĩ Kỹ thuật Kỹ thuật cơ khí động lực 
6 Thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản Nuôi trồng thuỷ sản 
7 Thạc sĩ Khai thác thủy sản Kỹ thuật khai thác thủy sản 
8 Thạc sĩ Công nghệ thực 

phẩm Công nghệ thực phẩm 
9 Thạc sĩ Công nghệ sau thu 

hoạch Công nghệ sau thu hoạch 
10 Thạc sĩ Công nghệ chế biến 

thủy sản Công nghệ chế biến thủy sản 
11 Thạc sĩ Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học 
12 Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật cơ khí 

13 
Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động 
lực Kỹ thuật cơ khí động lực 

14 Thạc sĩ Kinh tế Kinh tế phát triển 
15 Thạc sĩ Kinh tế Kinh tế nông nghiệp 
16 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

17 Thạc sĩ Khoa học 
Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu 
(đào tạo bằng Tiếng Anh) 

Nguồn: www.ntu.edu.vn 

2.1.2. Quy mô đào tạo các trình độ, hình thức đào tạo 

Nhà trường đào tạo trình độ tiến sĩ từ năm 1987 với 9 chuyên ngành và đã có 85 

nghiên cứu sinh tốt nghiệp (Bảng 2.3), đào tạo trình độ thạc sĩ từ năm 1992 với 14 

chuyên ngành và đã có hơn 2.500 học viên tốt nghiệp, trong đó học viên tốt nghiệp 

thạc sĩ ngành QTKD chiếm hơn 50%  (Bảng 2.4). Đào tạo trình độ đại học 38 ngành 

và đã có 57 khoá với khoảng 35.000 sinh viên tốt nghiệp.  

Bảng 2.3. Kết quả đào tạo trình độ tiến sĩ đến năm 2019 

TT Ngành Năm bắt đầu 
đào tạo 

Mã số Số lượng 

1 Nuôi trồng thủy sản 1987 9620301 32 

2 Khai thác thủy sản 1987 9620304 15 

3 Công nghệ chế biến thủy sản 1992 9540105 22 

4 Kỹ thuật tàu thủy 1992 9520122 10 

5 Kỹ thuật cơ khí động lực 2012 9520116 6 
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6 Công nghệ sau thu hoạch 2014 9540104 0 

Tổng 85 

 

Nguồn: Báo cáo của Phòng Đào tạo SĐH, 2019  

Bảng 2.4. Kết quả đào tạo trình độ thạc sĩ của Khoa Kinh tế, giai đoạn 2013-2018 

TT Chuyên ngành 2013 2014 2015 2016  2017 2018 

1. Kinh tế nông nghiệp 8 - - - - - 

2. Quản trị kinh doanh        156 272 278 133 230 191 

3. Kinh tế phát triển             - - - 02 230 133 

4. Quản lý Kinh tế      - 61 

Tổng      

Nguồn: Báo cáo của Khoa Sau đại học, 2019 

Bảng 2.5. Số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy khối ngành Kinh tế, 
giai đoạn 2010-2019 

TT. Năm tốt nghiệp Số sinh viên tốt nghiệp 
1 2010 668 
2 2011 356 
3 2012 287 
4 2013 315 
5 2014 493 
6 2015 320 
7 2016 385 
8 2017 412 
9 2018 415 
10 2019 450 

Nguồn: Báo cáo của Phòng Đào tạo, 2019  

Trường Đại học Nha Trang có bề dày kinh nghiệm trong đào tạo các ngành, 

chuyên ngành trong lĩnh vực kinh tế ở trình độ đại học và trình độ thạc sĩ (Bảng 2.5), 

cụ thể:  

- Ở trình độ đại học: Trường đã bắt đầu đào tạo ngành Kinh tế thủy sản từ năm 

1979. Đến năm 1996, mở Ngành Quản trị Kinh doanh và Kế toán doanh nghiệp. Năm 

2002, Trường tiếp tục mở chuyên ngành Kinh tế thương mại, năm 2004 mở chuyên 

ngành Tài chính doanh nghiệp, và năm 2006 mở thêm ngành Quản trị Du lịch. Trường 

đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý từ năm 2010, và ngành Marketing từ năm 

2016 với hơn 10.000 sinh viên tốt nghiệp từ khối ngành kinh tế. 



 15

- Ở trình độ thạc sĩ: Đào tạo chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp (Kinh tế thủy 

sản trước kia) từ năm 2004, ngành Quản trị Kinh doanh từ năm 2008, Kinh tế Phát 

triển từ 2014 và ngành Quản lý Kinh tế từ năm 2017. Đến nay đã có khoảng 1750 học 

viên Thạc sỹ khối ngành Kinh tế đã tốt nghiệp và khoảng 300 học viên đang theo học, 

trong đó trên 50 % từ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh. 

Từ năm 2007 đến năm 2013, Trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép 

liên kết với Trường Đại học Tromso, Vương quốc Na Uy đào tạo thạc sĩ kinh tế, 

chuyên ngành Kinh tế và Quản lý thủy sản với 4 khóa và đã cấp bằng cho 67 học viên, 

trong đó hơn 1/3 có quốc tịch nước ngoài, từ các nước như Trung Quốc, Srilanka, 

Nêpan, Lào, Campuchia, Pêru, ... 

Năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho phép Trường Đại học Nha Trang 

được đào tạo chuyên ngành Quản lý Hệ sinh thái biển và Biến đổi khí hậu trình độ 

thạc sĩ bằng tiếng Anh trong khuôn khổ dự án “Tích hợp biến đổi khí hậu vào các 

phương pháp hệ sinh thái trong quản lý khai thác và nuôi trồng thủy sản ở Sri Lanka 

và Việt Nam” do Chính phủ Na Uy tài trợ, đã có 3 khóa được vận hành. Chương trình 

đào tạo thạc sĩ này được xây dựng để đào tạo các chuyên gia giúp các quốc gia ứng 

phó với những thách thức về quản lý tài nguyên trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu.  

Năm 2017, được sự hỗ trợ của Tổ chức đại học Pháp ngữ, Trường đã mở chuyên 

ngành đào tạo Thạc sĩ quốc tế Pháp ngữ Quản trị kinh doanh và du lịch, với trên 80% 

các học viên đến từ các nước sử dụng tiếng Pháp: Haiti, Burundi,… 

 2.2.  Đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng 

Đội ngũ giảng viên cơ hữu: 

TT. Họ và tên,  
năm sinh,  

chức vụ hiện tại 

Chức 
danh, 
năm 
QĐ 

Học vị, 
nước,  

năm tốt 
nghiệp 

Ngành, 
Chuyên 

ngành đào 
tạo 

Tham gia 
đào tạo 

SĐH 

Thành 
tích khoa 

học  

1  Đỗ Thị Thanh Vinh, 
1962 

PGS, 
2016 

Tiến sĩ, 
Pháp, 
2010 

Quản trị 
kinh doanh  

2010, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

1 chương 
trình, 6 đề 
tài,  
6 sách, 
47 bài 
báo, trong 
đó có 02 
bài báo 
quốc tế  
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2  Nguyễn Tiến Thông, 
1974 

GV, 
1998 

Tiến sĩ, 
Đan 
Mạch, 
2013 

Quản trị 
kinh doanh  

2013, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

15 bài 
báo, trong 
đó có 8 
bài báo 
quốc tế uy 
tín. 

3  Hà Việt Hùng, 1972 GV, 
1996 

Tiến sĩ, 
Đài Loan, 
2014 

Quản trị 
kinh doanh  

2014, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

1 dự án, 2 
bài báo 
báo quốc 
tế uy tín. 

4  Võ Văn Cần, 1974 GV, 
1998 

Tiến sĩ, 
Na Uy, 
2013 

Quản trị 
kinh doanh  

2013, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

6 bài báo, 
trong đó 
có 02 bài 
báo quốc 
tế uy tín. 

5  Hồ Huy Tựu, 1971 PGS, 
2018 

Tiến sĩ, 
Na Uy, 
2011 

Marketing 2011, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

5 đề tài, 
03 sách, 
50 bài 
báo, trong 
đó có 17 
bài báo 
quốc tế uy 
tín. 

6  Nguyễn Thị Kim 
Anh, 1962 
 

PGS, 
2007 

Tiến sĩ, 
Việt Nam, 
2003 

Kinh tế  2004, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

15 đề tài, 
7 sách, 
2 chương 
trong 
sách, 
98 bài 
báo,  
trong đó 
có 12 bài 
báo quốc 
tế uy tín. 

7  Nguyễn Thị Trâm 
Anh, 1969 

GVC, 
2009 

Tiến sĩ, 
Việt Nam, 
2009 

Kinh tế 2009, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

1 đề tài, 
24 bài 
báo, trong 
đó có 05 
bài báo 
quốc tế uy 
tín. 

8  Lê Kim Long, 1974 PGS, 
2018 

Tiến sĩ, 
Na Uy, 
2008 

Kinh tế 2008, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

1 đề tài, 
2 sách, 
40 bài 
báo, trong 
đó có 07 
bài báo 
quốc tế  
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9  Nguyễn Văn Ngọc,  
1970 

GV, 
2003 

Tiến sĩ, 
LB Nga, 
2000 

Kinh tế và 
quản lý 
kinh tế 

2005, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

1 đề tài, 2 
sách,  
40 bài 
báo, trong 
đó có 01 
bài báo 
quốc tế uy 
tín. 

10  Lê Chí Công, 1980 PGS, 
2019 

Tiến sĩ, 
Việt Nam, 
2015 

Kinh tế du 
lịch 

2015, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

2 đề tài, 
4 sách 
33 bài 
báo, trong 
đó có 05 
bài báo 
quốc tế uy 
tín. 

11  Nguyễn Ngọc Duy GV, 
2003 

Tiến sĩ, 
Na Uy, 
2016 

Kinh tế 2016, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

12 bài 
báo, trong 
đó có 05 
bài báo 
quốc tế uy 
tín. 

12  Phạm Hồng Mạnh,  
1975 
 

GVC, 
2017 

Tiến sĩ, 
Việt Nam, 
2012 

Kinh tế  2012, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

3 đề tài, 
3 sách, 
48 bài 
báo, trong 
đó có 01 
bài báo 
quốc tế. 

13  Quách Thị Khánh 
Ngọc, 1977 
 

PGS, 
2019 

Tiến sĩ, 
Na Uy, 
2010 

Kinh tế 2009, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

3 đề tài, 
1 sách, 
11 bài 
báo, trong 
đó có 09 
bài báo 
quốc tế uy 
tín. 

14  Phạm Thành Thái,  
1977 

GV 
2000 

Tiến sĩ, 
Việt Nam, 
2013 

Kinh tế 
phát triển 

2013, 
Trường Đại 
học Nha 
Trang 

2 đề tài, 1 
sách, 
15 bài báo 

15  Phạm Thị Thanh 
Thủy, 1981 

GV, 
2004 

Tiến sĩ, 
Na Uy, 
2013 

Kinh tế 2013, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

2 đề tài 
12 bài 
báo, trong 
đó có 09 
bài báo 
quốc tế uy 
tín. 
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16  Nguyễn Thành 
Cường, 1971 

GVC, 
2010 

Tiến sĩ, 
Việt Nam, 
2015 

Kinh tế tài 
chính ngân 
hàng 

2015, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

3 đề tài, 
20 bài 
báo, trong 
đó có 09 
bài báo 
quốc tế uy 
tín. 

17  Nguyễn Thị Hiển, 
1970 

GVC, 
2008 

Tiến sĩ, 
Việt Nam, 
2003 

Kinh tế  2005, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

4 đề tài, 
1 sách, 
30 bài báo 

18  Phan Xuân Hương GV, 
1998 

Tiến sĩ, 
Việt Nam, 
2017 

Quản trị 
Kinh 
doanh 

2018, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

6 bài báo 

19  Nguyễn Thị Ái Cẩm GV, 
2005 

Tiến sĩ, 
Pháp, 
2017 

Quản trị 
Kinh 
doanh 

2018, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

7 bài báo, 
trong đó 
có 02 bài 
báo quốc 
tế uy tín. 

20  Võ Văn Diễn GV, 
2005 

Tiến sĩ, 
Pháp, 
2017 

Quản trị 
Kinh 
doanh 

2018, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

9 bài báo, 
trong đó 
có 02 bài 
báo quốc 
tế uy tín 

 

Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng: 

Số 
TT 

Họ và tên, 
năm sinh, 
chức vụ 
hiện tại 

Học hàm, 
năm 

phong 

Học vị, 
nước, 

năm tốt 
nghiệp 

Ngành/ 
Chuyên 
ngành 

Tham 
gia đào 

tạo 
SĐH 
(năm, 

CSĐT) 

Thành tích 
khoa học 
(số lượng 
đề tài, các 
bài báo) 

Ghi chú 

1. Phạm Đức 
Chính, 
1959 

PGS, 

2011 

TSKH, 

Nga, 

2001 

Kinh tế 
học 

2005 2 đề tài cấp 
Bộ, 3 sách, 
10 bài quốc 
tế, 50 bài 
báo trong 
nước 

ĐH Kinh 
tế - Luật 
(ĐHQG 
TP.HCM) 

2. Lê Văn 
Huy, 1975, 
trưởng 
phòng đào 
tạo 

PGS, 

2012 

TS, Pháp, 

2008 

Khoa 
học quản 
lý 

2008 2 đề tài cấp 
Bộ, 2 sách, 
24 bài quốc 
tế, 76 bài 
báo trong 
nước 

ĐH Kinh 
tế Đà 
Nẵng 

3. Lê Nguyễn 
Hậu 

PGS TS     
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4. Lê Công 
Hoa, 1954 

PGS, 

2003 

TS, Việt 

Nam, 

1993 

Kinh tế 
công 
nghiệp 

1994 2 đề tài cấp 
Bộ, 4 đềi 
tài cấp tỉnh, 
12 sách, 24 
bài quốc tế, 
50 bài 
báo/hội 
thảo trong 
nước 

ĐH Kinh 
tế Quốc 
dân 

 

Danh sách giảng viên cơ hữu và phân công giảng dạy: 

TT Họ và tên,  
năm sinh,  
chức vụ 
hiện tại 

Chức 
danh

, 
năm 
QĐ 

Học vị, 
nước,  

năm tốt 
nghiệp 

Ngành, 
Chuyên 

ngành đào 
tạo 

Tham 
gia đào 

tạo SĐH 

Thành tích 
khoa học  

Tham gia giảng dạy 
học phần 

1 Đỗ Thị 
Thanh 
Vinh, 
1962 

PGS, 
2016 

Tiến sĩ, 
Pháp, 
2010 

Quản trị 
kinh 
doanh  

2010, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

1 chương 
trình, 6 đề tài,  
6 sách, 
47 bài báo, 
trong đó có 02 
bài báo quốc tế 
uy tín. 

Tổng quan về 
NCKH và phương 
pháp viết LATS; 
Các chuyên đề 
nghiên cứu về quản 
trị nguồn nhân lực 

2 Nguyễn 
Tiến 
Thông, 
1974 

GV, 
1998 

Tiến sĩ, 
Đan 
Mạch, 
2013 

Quản trị 
kinh 
doanh  

2013, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

15 bài báo, 
trong đó có 8 
bài báo quốc tế 
uy tín. 

Các chuyên đề 
nghiên cứu thị 
trường và 
marketing. 

3 Hà Việt 
Hùng, 1972 

GV, 
1996 

Tiến sĩ, 
Đài 
Loan, 
2014 

Quản trị 
kinh 
doanh  

2014, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

1 dự án, 2 bài 
báo báo quốc 
tế uy tín. 

Các chuyên đề 
nghiên cứu về hành 
vi tổ chức 

4 Võ Văn 
Cần, 1974 

GV, 
1998 

Tiến sĩ, 
Na Uy, 
2013 

Quản trị 
kinh 
doanh  

2013, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

6 bài báo, 
trong đó có 02 
bài báo quốc tế 
uy tín. 

Các công cụ trong 
NCKH kinh doanh; 
Các chuyên đề 
nghiên cứu về hành 
vi du khách. 

5 Hồ Huy 
Tựu, 1971 

PGS, 
2018 

Tiến sĩ, 
Na Uy, 
2011 

Marketing 2011, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

5 đề tài, 
03 sách, 
50 bài báo, 
trong đó có 17 
bài báo quốc tế 
uy tín. 

Tổng quan về 
NCKH và phương 
pháp viết LATS; 
Các công cụ trong 
NCKH kinh doanh; 
Các chuyên đề 
nghiên cứu về 
marketing và hành 
vi người tiêu dùng 
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6 Nguyễn Thị 
Kim Anh, 
1962 

 

PGS, 

2007 

Tiến sĩ, 

Việt 
Nam, 

2003 

Kinh tế  2004, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

15 đề tài, 

7 sách, 

2 chương 
trong sách, 

98 bài báo,  
trong đó có 12 
bài báo quốc tế 
uy tín. 

Tổng quan về 
NCKH và phương 
pháp viết LATS; 
Các chuyên đề 
nghiên cứu về quản 
trị chiến lược, quản 
trị ngành. 

7 Nguyễn Thị 
Trâm Anh, 
1969 

GVC
, 

2009 

Tiến sĩ, 

Việt 
Nam, 

2009 

Kinh tế 2009, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

1 đề tài, 

24 bài báo, 
trong đó có 05 
bài báo quốc tế 
uy tín. 

Các chuyên đề 
nghiên cứu về quản 
trị chuỗi cung 
cứng, logistics, 
chuỗi giá trị trong 
doanh nghiệp. 

8 Lê Kim 
Long, 1974 

PGS, 

2018 

Tiến sĩ, 

Na Uy, 

2008 

Kinh tế 2008, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

1 đề tài, 

2 sách, 

40 bài báo, 
trong đó có 07 
bài báo quốc tế 
uy tín. 

Tổng quan về 
NCKH và phương 
pháp viết LATS, 
Các chuyên đề 
nghiên cứu về quản 
trị chiến lược, quản 
trị ngành. 

9 Nguyễn 
Văn Ngọc,  

1970 

GV, 

2003 

Tiến sĩ, 

LB 
Nga, 

2000 

Kinh tế và 
quản lý 
kinh tế 

2005, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

1 đề tài, 2 
sách,  

40 bài báo, 
trong đó có 01 
bài báo quốc tế 
uy tín. 

Các công cụ trong 
NCKH kinh doanh 

10 Lê Chí 
Công, 1980 

PGS, 
2019 

Tiến sĩ, 

Việt 
Nam, 
2015 

Kinh tế du 
lịch 

2015, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

2 đề tài, 

4 sách 

33 bài báo, 
trong đó có 05 
bài báo quốc tế 
uy tín. 

Các chuyên đề 
nghiên cứu về phát 
triển ngành du lịch 
và hành vi du 
khách 

11 Nguyễn 
Ngọc Duy 

GV, 

2003 

Tiến sĩ, 

Na Uy, 

2016 

Kinh tế 2016, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

12 bài báo, 
trong đó có 05 
bài báo quốc tế 
uy tín. 

Các công cụ trong 
NCKH kinh doanh; 
Các chuyên đề 
nghiên cứu về quản 
trị chiến lược, quản 
trị ngành. 

12 Phạm Hồng 
Mạnh,  

1975 

 

GVC
, 

2017 

Tiến sĩ, 

Việt 
Nam, 

2012 

Kinh tế  2012, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

3 đề tài, 

3 sách, 

48 bài báo, 
trong đó có 01 
bài báo quốc 
tế. 

Các chuyên đề 
nghiên cứu về quản 
trị nguồn nhân lực 
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13 Quách Thị 
Khánh 
Ngọc, 1977 

 

PGS, 
2019 

Tiến sĩ, 

Na Uy, 

2010 

Kinh tế 2009, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

3 đề tài, 

1 sách, 

11 bài báo, 
trong đó có 09 
bài báo quốc tế 
uy tín. 

Các chuyên đề 
nghiên cứu về quản 
trị ngành, tác động 
của biến đổi khí 
hậu đến kết quả 
kinh doanh của đơn 
vị sản xuất.  

14 Phạm 
Thành 
Thái,  

1977 

GV 
2000 

Tiến sĩ, 
Việt 
Nam, 
2013 

Kinh tế 
phát triển 

2013, 
Trường 
Đại học 
Nha 
Trang 

2 đề tài, 1 
sách, 

15 bài báo 

Các công cụ trong 
NCKH kinh doanh; 
Các chuyên đề 
nghiên cứu về cầu 
người tiêu dùng và 
ngành. 

15 Phạm Thị 
Thanh 
Thủy, 1981 

GV, 

2004 

Tiến sĩ, 

Na Uy, 

2013 

Kinh tế 2013, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

2 đề tài 

12 bài báo, 
trong đó có 09 
bài báo quốc tế 
uy tín. 

Các chuyên đề 
nghiên cứu về quản 
trị ngành, phát triển 
sản phẩm. 

16 Nguyễn 
Thành 
Cường, 
1971 

GVC
, 

2010 

Tiến sĩ, 

Việt 
Nam, 
2015 

Kinh tế tài 
chính 
ngân hàng 

2015, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

3 đề tài, 

20 bài báo, 
trong đó có 09 
bài báo quốc tế 
uy tín. 

Các công cụ trong 
NCKH kinh doanh; 
Các chuyên đề 
nghiên cứu về quản 
trị tài chính trong 
doanh nghiệp. 

17 Nguyễn Thị 
Hiển, 

1970 

GVC
, 

2008 

Tiến sĩ, 

Việt 
Nam, 

2003 

Kinh tế  2005, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

4 đề tài, 

1 sách, 

30 bài báo 

Các chuyên đề 
nghiên cứu về quản 
trị tài chính trong 
doanh nghiệp. 

18 Phan Thị 
Xuân  
Hương 

GV, 

1998 

Tiến sĩ, 

Việt 
Nam, 

2017 

Quản trị 
Kinh 
doanh 

2018, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

6 bài báo Các chuyên đề 
nghiên cứu về quản 
trị nguồn nhân lực 

19 Trần Thị Ái 
Cẩm 

GV, 

2005 

Tiến sĩ, 

Pháp, 

2017 

Quản trị 
Kinh 
doanh 

2018, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

7 bài báo, 
trong đó có 02 
bài báo quốc tế 
uy tín. 

Các chuyên đề 
nghiên cứu về hành 
vi tổ chức 

20 Võ Văn 
Diễn 

GV, 

2005 

Tiến sĩ, 

Pháp, 

2017 

Quản trị 
Kinh 
doanh 

2018, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

9 bài báo, 
trong đó có 02 
bài báo quốc tế 
uy tín 

Các công cụ trong 
NCKH kinh doanh; 
Các chuyên đề 
nghiên cứu về quản 
trị chuỗi cung, 
chuỗi giá trị trong 
doanh nghiệp. 
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2.3. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo  

2.3.1. Phòng học, giảng đường, trang thiết bị phục vụ đào tạo:   

TT. Loại phòng học 
 

Số 
lượng 

Diện 
tích 
(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính  
hỗ trợ giảng dạy  

Tên thiết bị Số 
lượng 

Phục vụ học 
phần 

1 Phòng học, giảng 
đường 

85 25.944 - Projector 
- Âm thanh 
(bộ) 

85 
85 

Tất cả các học 
phần lý thuyết 

2 Phòng học đa 
phương tiện 

01 120 - Máy tính 
- Projector 
- Âm thanh 
(bộ) 
- Camera 

40 
01 
01 

 
02 

Tất cả các học 
phần lý thuyết  

3 Phòng học ngoại 
ngữ 

01 220 Máy tính có 
trang bị âm 
thanh chuẩn 

40 Phục vụ các 
học phần 
ngoại ngữ 

4 Phòng máy tính 10 1212 Máy tính cá 
nhân 

1300 Tất cả các học 
phần có thực 
hành mô 
phỏng hoặc 
thao tác trực 
tiếp trên máy 
tính 

5 Phòng thực hành 
chứng khoán ảo 

01 60 - Projector 
- Máy tính 
cá nhân 

1 
40 

Thực hành mô 
phỏng thị 
trường chứng 
khoán và các 
học phần kinh 
tế 

6 Trung tâm thực 
hành nghiệp vụ du 
lịch  

01  - Nhà hàng 
phục vụ 
điểm tâm, 
café. 

 Thực hành các 
nghiệp vụ lễ 
tân, pha chế 

             

2.3.2. Thư viện, giáo trình, sách nghiên cứu, tài liệu tham khảo 

- Tổng diện tích thư viện: 10000 m2, trong đó diện tích phòng đọc: 4000 m2. 

- Số chỗ ngồi: 1000. 

- Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 110. 

- Phần mềm quản lý thư viện: 2 (VLAS: Quản lý tài liệu văn bản, KIPOS: quản lý 

Ebooks - Thư viện số). 
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- Thư viện số: Có. 

- Thư viện kết nối với hệ thống thư viện các trường đại học Phía nam (VILASAL). 

- Việc tra cứu thư viện thông qua Internet. 

- Số lượng sách: 15.000 tên, khoảng 35.000 bản (tài liệu văn bản). 

- Tài liệu điện tử: 4000 tên sách. 

- Cơ sở dữ liệu: Wilson, ABSCO, Applied Acience & Technology, Abstracts, Aquatic 

Sciences and Fisheries Abstracts, Food Science and Technology Abstracts. 

2.3.3. Danh mục giáo trình, sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo  

a) Danh mục tài liệu, giáo trình của ngành đào tạo 

 

STT Giáo trình/tài liệu 
tham khảo 

 

Tác giả Nhà XB Năm 
XB 

Số 
bản 

Dùng 
cho học 

phần 
1  Statistics for 

management and 
economics, 
abbreviated 

Gerald Keller Mason, OH: 
South-Western 
Cengage 
Learning 

2012 2 Kinh tế 
lượng  

2  Econometric 
analysis 

William H. Greene Boston: 
Prentice Hall 

2012 2 

3  Advances in 
econometrics: 
theory and 
applications  

Miroslav V. Rijeka, Croatia: 
InTech 

2011 1 

4  Introductory 
econometrics: a 
modern approach 

Wooldridge, Jeffrey 
M. 

Mason, OH : 
South-Western, 
Cengage 
Learning 

2013 1 

5  Principles of 
Econometrics 

Carter H. R. & et al. Hoboken, NJ: 
Wiley 

2011 1 

6  Kinh tế lượng (Giáo 
trình)  

Nguyễn Quang 
Dong, Nguyễn Thị 
Minh (Đồng chủ 
biên) 

Hà Nội : Đai 
học Kinh tế 
quốc dân 

2013 5 

7  Giáo trình Quản trị 
học 

Đoàn Thị Thu Hà, 
Nguyễn Thị Ngọc 
Huyền và những 
người khác 

Giao thông vận 
tải 

2006 5 Quản trị 
học 

8  Quản trị học Lê Thế Giới (chủ 
biên), Nguyễn 
Xuân Lãn, Nguyễn 
Phúc Nguyên và 
Nguyễn Thị Loan 

Tài chính 2007 15 
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9  Quản trị học Nguyễn Thị Liên 
Diệp 

Lao động xã 
hội 

2010 15 

10  Management Stephen P. Robbins, 
Mary Coulter 

Boston: 
Prentice Hall 

2012 2 

11  Management 
theory: a critical and 
reflexive reading 

Nanette Monin London; New 
York: 
Routledge 

2004 2 

12  Giáo trình Kỹ năng 
quản trị 

Ngô Kim Thanh, 
Nguyễn Thị Hoài 
Dung 
 

Đại học Kinh tế 
Quốc Dân 

2012 05 

13  Giáo trình Quản trị 
chiến lược và chính 
sách kinh doanh  

Nguyễn Mạnh 
Hùng, Lê Việt 
Long, Đỗ Thị 
Thanh Vinh, 
Nguyễn Kim Nam 

NXB Phương 
Đông 

2013 10 Quản trị 
chiến 
lược 

14  Giáo trình Quản trị 
chiến lược  

Ngô Kim Thanh, 
Trương Đức Lực 

Đại học Kinh tế 
Quốc Dân 

2012 16 

15  Quản trị chiến lược  Đoàn Thị Hồng 
Vân (chủ biên), 
Kim Ngọc Đạt 

Thống kê 2010 15 

16  Bài tập Quản trị 
chiến lược 

Ngô Kim Thanh, Lê 
Văn Tâm 

Đại học Kinh tế 
Quốc Dân 

2009 15 

17  Principles of 
strategic 
management 

Tony Morden Aldershot: 
Ashgate 

2007 2 

18  Essentials of 
strategic 
management 

Charles W. Hill, 
Gareth R. Jones 

Australia; 
Mason, Ohio: 
South-Western/ 
Cengage 
Learning 

2012 2 

19  Strategic 
management theory: 
an integrated 
approach 

Charles W.L. Hill, 
Gareth R. Jones 

Mason, OH: 
South-
Western/Cenga
ge Learning 

2010 2 

20  Implementation 
management: high-
speed strategy 
implementation 

Matthias Kolbusa Springer 2013 2 

21  Corporate strategy Richard Lynch Harlow, 
England; New 
York: 
FT/Prentice 
Hall 

2006 2 

22  Strategic 
management: 
concepts and cases 
 

Fred R. David Upper Saddle 
River, N.J.: 
Prentice Hall 

2011 2 
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23  Knowledge 
management 
strategies for 
business 
development  

Meir Russ Hershey, PA: 
Business 
Science 
Reference 

2010 2 

24  Strategic 
management and 
business policy: 
toward global 
sustainability 
 
 

Thomas L. 
Wheelen, J. David 
Hunger 

Pearson 
Prentice Hall 

2012 2 

25  Giáo trình Quản trị 
marketing 

Phạm Thị Huyền, 
Trương Đình Chiến 

Giáo dục Việt 
Nam 

2012 10 Quản trị 
marketing  

26  Quản trị marketing Philip Kotler, 
Kevin Lane Keller 
(Lại Hồng Vân, Vũ 
Hoàng Anh, Mai 
Bích Ngọc dịch) 

Lao động - Xã 
hội 

2013 5 

27  Quản trị marketing Trương Đình Chiến Đại học Kinh tế 
Quốc dân 

2012 17 

28  Essentials of 
marketing research: 
a hands-on 
orientation 

Naresh K. Malhotra 

Boston: 
Pearson 

2015 2 

29  Database marketing: 
analyzing and 
managing customers 

Robert C. Blattberg, 
Byung-Do Kim, 
Scott A. Neslin. 

New York: 
Springer 2008 2 

 

- Danh mục sách chuyên khảo của ngành đào tạo 

TT. Tên sách chuyên khảo Nhà xuất bản Năm XB Số lượng 
1  Econometric analysis of cross 

section and panel data 
MIT Press 2010 01 

2  Introductory Econometrics Cambridge 
University Press 

2006 01 

3  Toàn cầu hóa hội nhập và phát triển 
bền vững: Từ góc nhìn triết học 
đương đại 

Chính trị Quốc gia - 
Sự thật 

2011 03 

4  Kinh tế - xã hội Việt Nam hướng tới 
chất lượng tăng trưởng, hội nhập - 
phát triển bền vững 

Thống kê 2004 10 

5  Quản trị học: Dùng cho sinh viên 
trường Đại học, Cao học, khối Quản 
trị Kinh doanh - Kinh tế và các Nhà 
Quản trị 

Lao động 2010 10 

6  Khái luận Quản trị chiến lược Lao động 2012 10 
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7  Quản trị chiến lược (Hoàng Văn 
Hải, Nguyễn Trúc Lê, Nguyễn 
Mạnh Tuân) 

Đại học QG Hà Nội 2013 5 

8  Quản trị chiến lược (Lê Thế Giới, 
Nguyễn Thanh Liêm, Trần Hữu Hải) 

Dân trí 2014 5 

9  CIO and corporate strategic 
management: changing role of CIO 
to CEO (Petter Gottschalk) 

Idea Group 
Publication 

2011 2 

10  Strategic management: 
competitiveness & globalization: 
concepts 

South-Western 
Cengage Learning 

2011 2 

11  Strategic management : global 
cultural perspectives for profit and 
non-profit organizations 

Elsevier 
Butterworth-
Heinemann 

2006 2 

12  Lập kế hoạch kinh doanh thắng lợi 
(Garrett Sutton (Thành Khang, 
Mộng Lâm dịch)) 

Văn hóa thông tin 2014 5 

13  Quản trị hành vi tổ chức 
 
Paul Hersey, Ken Blanc Hard (Trần 
Thị Hạnh, Đặng Thành Hưng, Đặng 
Mạnh Phổ biên dịch) 

Thông kê 2005 5 

14  Human resources management for 
public and nonprofit organizations: a 
strategic approach (Joan E. Pynes) 

Jossey-Bass 2009 2 

15  Quản trị marketing (Lê Thế Giới, 
Nguyễn Xuân Lãn) 

Giáo dục 2007 10 

16  Chiến lược Marketing hoàn hảo 
(William M. Luther; Hồng Hạnh 
dịch) 

Lao động - Xã hội 2011 5 

17  Hoạch định chiến lược marketing 
hiệu quả: How to Write a Marketing 
Plan (John Westwood; Việt Hà, Lan 
Nguyên dịch) 

NXB Tổng hợp Tp. 
HCM 

2008 10 

18  Giáo trình Marketing thương 
mại (Nguyễn Xuân Quang) 

Đại học Kinh tế 
Quốc Dân 

2007 05 

19  Quản trị xúc tiến thương mại trong 
xây dựng và phát triển thương 
hiệu (An Thị Thanh Nhàn, Lục Thị 
Thu Hường) 

Lao động - Xã hội 

2010 15 

20  Những chiến lược khác biệt để phát 
triển thương hiệu (Công Minh, Tiến 
Huy biên soạn) 

Đại học Sư phạm 
Tp. Hồ Chí Minh 2013 15 

21  Quản trị sản xuất và tác nghiệp 
trong đổi mới và hội nhập 

Thống kê 
2006 10 

22  Quản lý sản xuất và tác nghiệp Giáo dục 2009 10 
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23  Công cụ quản trị sản xuất của các 
doanh nghiệp Nhật Bản 

Bách khoa 
2016 5 

24  Quản lý chất lượng tại các doanh 
nghiệp Việt Nam: Nghiên cứu năng 
suất chất lượng 

Đại học Quốc gia Hà 
Nội 2013 5 

25  Retail product management: buying 
and merchandising 

Routledge 
2006 2 

26  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: 
Phần 1 

Trường ĐH Kinh tế 
HCM 

2013 10 

27  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: 
Phần 2  

Trường ĐH Kinh tế 
HCM 

2014 5 

28  Applied corporate finance: 
questions, problems and making 
decisions in the real world 

Springer 2013 2 

29  Tinh hoa quản trị chuỗi cung ứng  Tổng hợp Tp. HCM 2010 15 

30  Quản trị chuỗi cung ứng: Những trải 
nghiệm tuyệt vời  

Lao động - Xã hội 2013 10 

31  Advanced financial risk 
management: tools & techniques for 
integrated credit risk and interest 
rate risk management 

John Wiley & Sons 
Singapore 

2013 2 

32  Market risk analysis Wiley 2008 02 

33 Các học thuyết quản lý Chính trị Quốc gia 1996 14 

34  Các lý thuyết kinh tế học Phương 
tây hiện đại 

KHXH 1993 12 

35  Các nhà kinh tế vĩ đại - Cuộc đời, 
thời đại và tư tưởng 

KHXH 1992 11 

36  Các thuyết trình tại lễ trao thưởng 
Nobel về khoa học kinh tế (1969-
1980) 

Chính trị Quốc gia 2000 22 

37  Các thuyết trình tại lễ trao thưởng 
Nobel về khoa học kinh tế (1981-
1990) 

Chính trị Quốc gia 2000 12 

38  Các thuyết trình tại lễ trao thưởng 
Nobel về khoa học kinh tế (1991-
1995) 

Chính trị Quốc gia 2000 25 

 

b. Danh mục tạp chí của ngành đào tạo 

Tên tạp chí trong nước Nhà xuất bản 

1 Các tạp chí chuyên ngành 
kinh tế, quản trị kinh doanh, 
marketing 

Trong danh mục quy định quy định 
của Hội đồng chức danh giáo sư 
Nhà nước 
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Các tạp chí ngoài nước Tên tổ chức 

1 Tạp chí chuyên ngành quản 
trị kinh doanh, marketing 

Các trường Đại học trên thế giới 

2 Tạp chí chuyên ngành quản 
trị kinh doanh, marketing 

Trong danh mục quy định quy định 
của Hội đồng chức danh giáo sư 
Nhà nước 

 

2.4. Hoạt động nghiên cứu khoa học  

2.4.1. Đề tài khoa học đã thực hiện: 

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa Kinh tế có sự phát triển vượt bậc 

trong những năm qua. Một số giảng viên của Khoa đã chủ nhiệm và tham gia các đề 

tài nghiên cứu trong nước và ngoài nước. Một số đề tài khoa học điển hình trong 5 

năm gần đây được liệt kê dưới đây: 

TT. Tên đề tài Cấp quyết định,  
mã số 

Số QĐ, ngày 
tháng năm/ 

ngày nghiệm 
thu 

Kết quả 
nghiệm 

thu 

1.  Consolidating the economic 
sustainability and 
competitiveness of European 
fisheries and aquaculture sectors 
to reap the potential of seafood 
markets 

Dự án của Ủy Ban 
Châu Âu 

2015-2019 Tốt 

2.  Đánh giá tác động của chương 
trình hỗ trợ tín dụng đến khai 
thác thủy sản 

Nafosted 2017-2019 
 

Đang 
thực 
hiện 

3.  Sở thích của người tiêu dùng 
đối với chính sách nuôi tôm bền 
vững ở Việt Nam 

Nafosted 2018-2020 
 

Đang 
thực 
hiện 

4.  Ảnh hưởng của giá trị cảm nhận 
và tính cách cá nhân đến hành 
vi mua hàng trực tuyến của 
người tiêu dùng Việt Nam 

Nafosted 2018-2020 
 

Đang 
thực 
hiện 

5.  Đánh giá tác động của du lịch 
sinh thái đến bảo tồn đa dạng 
sinh học và phát triển kinh tế 
cộng đồng địa phương 

Quốc tế 2016-2018 
 

Tốt 

6.  Nghiên cứu ảnh hưởng của cộng 
đồng đến phát triển bền vững du 
lịch biển đảo duyên hải miền 
Trung 

Cấp Bộ 2016-2018 
 

Tốt 
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7.  Nghiên cứu hành vi tiêu dùng 
bền vững của người Việt Nam 

Cấp Bộ 2017-2018 
 

Đã 
nghiệm 
thu cấp 
cơ sở 

8.  Phát triển bảo hiểm nuôi trồng 
thủy sản ở Việt Nam 

Cấp Bộ 2017-2018 
 

Đang 
tiến 
hành 

9.  Giải pháp vượt rào cản xuất 
khẩu của các doanh nghiệp xuất 
khẩu thủy sản Việt Nam 

Cấp Bộ 2015-2017 
 

Tốt 

10.   Phát triển bền vững nghề nuôi 
tôm thẻ chân trắng tại các tỉnh 
duyên hải Nam Trung Bộ 

Cấp Bộ 2014-2016 Tốt 

11.  Nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng 
các sản phẩm thịt và cá tại Việt 
Nam  

Cấp Bộ 2013-2014 Tốt 

12.  Phát triển nguồn nhân lực du 
lịch Khánh Hòa trong bối cảnh 
hội nhập quốc tế 

Cấp tỉnh 2017-2019 Tốt 

13.  Nâng cao năng lực cạnh tranh 
điểm đến du lịch biển tỉnh Ninh 
Thuận 

Cấp tỉnh 2017-2018 Xuất sắc 

14.  Nâng cao năng lực cạnh tranh 
du lịch biển đảo Khánh Hòa 

Cấp tỉnh 2014-2016 Tốt 

15.  Nghiên cứu xây dựng mối quan 
hệ lao động hài hòa, ổn định, 
tiến bộ tại doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Khánh Hòa.  

Cấp tỉnh 5/2016 Khá 

16.  Nâng cao chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh (PCI) của Khánh 
Hòa giai đoạn 2012-2020 

Cấp tỉnh 02/04/2014 Khá 

17.  Nghiên cứu phát triển các sản 
phẩm thủ công mỹ nghệ phục 
vụ du lịch Khánh Hòa.  

Cấp Tỉnh 2013, số 
08/2013/HĐGKCV 

9/2014 Tốt  

18.  Xây dựng chương trình phát 
triển kinh tế biển huyện Vạn 
Ninh giai đoạn 2016 – 2020, 
định hướng đến năm 2025 

Cấp tỉnh 2015-2016 Tốt 

19.  Khảo sát, đánh giá mức độ hài 
lòng của tổ chức, cá nhân đối 
với sự phục vụ của cơ quan 
hành chính nhà nước và đơn vị 
sự nghiệp công lập trên địa bàn 
tỉnh Khánh Hòa  

Hợp đồng tư vấn 
cấp Tỉnh 2013-

2014 
 

19/3/2014. Tốt 
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20.  Xây dựng cấu trúc vốn mục tiêu 
cho các doanh nghiệp phi tài 
chính niêm yết trên thị trường 
chứng khoán Việt Nam 

Cấp Trường 7/2019 Xuất sắc 

21.  Phân khúc thị trường khách du 
lịch Nga đến Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

Cấp Trường, mã số 
TR2017-13-18 

7/2018 Xuất sắc 

22.  Nghiên cứu áp dụng mô hình sử 
dụng lao động có trách nhiệm ở 
các khách sạn cao cấp trên địa 
bàn thành phố Nha Trang 

Cấp Trường, mã số 
TR2015 

4/2016 Tốt 

23.  Phân tích hiệu quả sử dụng yếu 
tố đầu vào và khả năng sinh lợi 
của nghề nuôi tôm thẻ chân 
trắng, huyện Ninh Hòa, tỉnh 
Khánh Hòa 

Cấp Trường 27/04/2013 Khá 

24.  Chính sách việc làm và thu 
nhập trong phát triển KT bền 
vững ở VN giai đoạn 2011 – 
2020  

Cấp Trường 2013 Khá 

25.  Đầu tư vào giáo dục và tăng 
trưởng kinh tế: Trường hợp của 
Việt Nam 

Cấp Trường 2013 Khá 

26.  Nghiên cứu các nhân tố ảnh 
hưởng đến sự biến động dòng 
nhân lực trong các khách sạn 
cao cấp (4 hoặc 5 sao) trên địa 
bàn thành phố Nha Trang.  

Cấp trường  
 

8/2014 Tốt 

27.  Phân tích thái độ và hành vi tiêu 
dùng cá tại thành phố Nha 
Trang 

Cấp trường 2013 Tốt 

28.  Ảnh hưởng của các nhân tố của 
quá trình lựa chọn đến quan hệ 
thỏa mãn-trung thành đối với 
các sản phẩm cá của người tiêu 
dùng tại Nha Trang 

Cấp trường 2014 Tốt 

 

2.4.2. Các hướng nghiên cứu đề tài luận án và dự kiến người hướng dẫn:  

Các hướng nghiên cứu chính của đề tài luận án: 

1) Quản trị chiến lược và kinh doanh 

2) Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

3) BCS/KPI 

4) Quản trị sự thay đổi trong tổ chức  
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5) Quản trị thương hiệu 

6) Quản trị dịch vụ 

7) Quản trị kinh doanh quốc tế 

8) Thương mại điện tử 

9) Quản trị các hoạt động chuyên môn trong tổ chức (nhân lực, marketing, sản 

xuất, phân phối, tài chính, R&D, ...) 

10) Phát triển bền vững doanh nghiệp 

11) Phát triển văn hóa tổ chức trong doanh nghiệp 

12) Hình thành và phát triển mạng lưới doanh nghiệp bền vững 

13) Logistic. Quản trị chuỗi cung ứng và các tác nhân trong chuỗi cung ứng 

14) Rủi ro và quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh 

15) Ra quyết định quản trị trong hoạt động kinh doanh 

16) Nghiên cứu về động cơ/ thái độ/ ý định/ hành vi người tiêu dùng 

17) Đầu tư mạo hiểm trong kinh doanh 

18) Nghiên cứu thị trường trong hệ thống kinh doanh 

19) Nghiên cứu hiệu quả và năng suất trong sản xuất kinh doanh 

 

Dự kiến người hướng dẫn ứng với từng lĩnh vực nghiên cứu: 

TT. Hướng nghiên cứu, lĩnh vực 

nghiên cứu có thể nhận 

hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Họ tên, chức danh, học vị người 

có thể hướng dẫn nghiên cứu 

sinh 

Số lượng 

nghiên cứu 

sinh có thể 

tiếp nhận 

1. Quản trị chiến lược và kinh 

doanh 

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh 

PGS.TS. Lê Kim Long 

TS. Lê Chí Công 

TS.Nguyễn Ngọc Duy 

4 

2. Cạnh tranh và năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp 

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh 

TS. Lê Kim Long 

TS. Nguyễn Văn Ngọc 

4 

3. BCS/KPI PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh 

PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Vinh 

TS. Nguyễn Văn Ngọc 

TS. Phan Thị Xuân Hương 

4 

4. Quản trị sự thay đổi trong tổ 

chức  

TS. Quách Thị Khánh Ngọc 

TS. Hà Việt Hùng 

2 

5. Quản trị thương hiệu PGS.TS. Hồ Huy Tựu 

TS. Trần Thị Ái Cẩm 

2 

6. Quản trị dịch vụ TS. Lê Chí Công 1 
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7. Quản trị kinh doanh quốc tế PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Vinh 

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh 

TS. Nguyễn Ngọc Duy 

3 

8. Thương mại điện tử TS. Nguyễn Thị Trâm Anh 1 

9. Quản trị các hoạt động 

chuyên môn trong tổ chức 

(nhân lực, marketing, sản 

xuất, phân phối, tài chính, 

R&D, ...) 

PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Vinh 

TS. Nguyễn Tiến Thông 

TS. Quách Thị Khánh Ngọc 

TS. Nguyễn Thành Cường 

4 

10. Phát triển bền vững doanh 

nghiệp 

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh 

TS. Phạm Hồng Mạnh 

2 

11. Phát triển văn hóa tổ chức 

trong doanh nghiệp 

PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Vinh 

TS. Hà Việt Hùng 

2 

12. Hình thành và phát triển 

mạng lưới doanh nghiệp bền 

vững 

PGS.TS. Lê Kim Long 

TS. Nguyễn Ngọc Duy 

TS. Phạm Thành Thái 

3 

13. Logistic. Quản trị chuỗi cung 

ứng và các tác nhân trong 

chuỗi cung ứng 

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh 

TS. Phạm Thị Thanh Thủy 

TS. Võ Văn Diễn 

2 

14. Rủi ro và quản trị rủi ro trong 

hoạt động kinh doanh 

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh  

TS. Võ Văn Cần 

TS. Nguyễn Ngọc Duy 

3 

15. Ra quyết định quản trị trong 

hoạt động kinh doanh 

TS. Nguyễn Văn Ngọc 1 

16. Nghiên cứu về động cơ/ thái 

độ/ ý định/ hành vi người tiêu 

dùng 

PGS.TS. Hồ Huy Tựu 

TS. Nguyễn Tiến Thông 

2 

17. Đầu tư mạo hiểm trong kinh 

doanh 

TS. Nguyễn Thành Cường 

TS. Nguyễn Thị Hiển 

2 

18. Nghiên cứu thị trường trong 

hệ thống kinh doanh 

PGS.TS. Hồ Huy Tựu 

 

1 

19. Nghiên cứu hiệu quả và năng 

suất trong sản xuất kinh 

doanh 

PGS.TS. Lê Kim Long 

TS. Nguyễn Ngọc Duy 

2 

 

2.4.3. Các công trình đã công bố của cán bộ cơ hữu: 

STT Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 
1. Gestion des ressources 

humaines 
Đỗ Thị thanh Vinh  Giáo trình, NXB 

Hồng Đức, ISBN: 
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978-604-86-9980-2, 
108 trang, 2016. 

2. La protection internationale 
du patrimoine culturel 
subaquatique 

Đỗ Thị Thanh Vinh, 
Chương trong sách: 
Patrimoine naturel et 
culturel de la Nouvelle-
Calédonie, 
Céline Castets-Renard và 
Guylène Nicolas (đồng 
chủ biên). 

NXB Harmattan 
(Pháp), ISBN: 978-2-
343-03784-4, trang 
197-208, 2015. 

3. Vai trò của doanh nghiệp xã 
hội trong đào tạo nguồn 
nhân lực phục vụ phát triển 
bền vững du lịch các tỉnh 
duyên hải Nam Trung Bộ  

Đỗ Thị Thanh Vinh (đồng 
tác giả) 

Tạp chí «Quản lý 
kinh tế»,                   
ISSN: 1859-039X, số 
89, 7&8/2018 

4. Employabilité et insertion 
professionnelle des diplômés 
comme réponses aux défis 
socio-économiques. 

Đỗ Thị thanh Vinh  Kỷ yếu Hội nghị các 
trường đại học Pháp 
ngữ khu vực châu Á 
– Thái Bình Dương, 
Thái Lan, 4/2017. 

5. Quản trị chiến lược và chính 
sách kinh doanh 

Nguyễn Mạnh Hùng, Lê 
Việt Long, Đỗ Thị Thanh 
Vinh, Nguyễn Kim Nam 

Giáo trình, NXB 
Phương Đông, 2013. 
ISBN: 
2040090000960. 

6. Nghiên cứu các yếu tố ảnh 
hưởng đến lòng trung thành 
của nhân viên ở các khách 
sạn cao cấp tại thành phố 
Nha Trang. 

Đỗ Thị Thanh Vinh, 
Nguyễn Thị Thanh Nhân, 
Lê Chí Công  

Tạp chí Kinh tế và 
Phát triển, 7/2014, 
trang 115-124. 
 

7. Ngân hàng Đầu tư và phát 
triển Việt Nam – chi nhánh 
tỉnh Kiên Giang – Tăng 
nguồn vốn huy động. 

Đỗ Thị Thanh Vinh & 
Phạm An & Đặng Thanh 
Sơn 

Tạp chí Công 
Thương, 
3/2014, trang 56-57. 
 

8. Nghiên cứu các nhân tố ảnh 
hưởng đến sự biến động 
dòng nhân lực – Trường hợp 
các khách sạn cao cấp tại 
Nha Trang 

Đỗ Thị Thanh Vinh Tạp chí Khoa học 
thương mại, ISSN: 
1859-3666, số 93, 
trang 33-42, 2016. 

9. Ứng dụng khung kỹ năng 
trong quản trị và đánh giá 
nhân sự 

Đỗ Thị Thanh Vinh (đồng 
tác giả) 

Tạp chí Khoa học, 
Trường Đại học Cần 
Thơ, ISSN: 1859-
2333, số 38/2015, 
trang 10-15, 6/2015. 
 

10. Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn chi 
nhánh Kiên Giang -Nâng 
cao năng lực cạnh tranh 

Đỗ Thị Thanh Vinh (đồng 
tác giả) 

Tạp chí Công 
thương, ISSN: 
08866-7756, số 6, 
tr.64-65, 2015. 
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11. Về năng lực cạnh tranh của 
Vietcombank chi nhánh Cam 
Ranh 

Đỗ Thị Thanh Vinh (đồng 
tác giả) 

Tạp chí Kinh tế và 
Dự báo, số 5, tr.35-
37, 2015. 

12. Nâng cao khả năng tiếp cận 
vốn cho các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ 

Đỗ Thị Thanh Vinh (đồng 
tác giả) 

Tạp chí Tài chính 
doanh nghiệp, ISSI: 
005-56, số 9, trang 
83-84, 7/2014. 

13. Nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực ngành du lịch Ninh 
Thuận 

Đỗ Thị Thanh Vinh (đồng 
tác giả) 

Tạp chí Tài chính 
doanh nghiệp, ISSI: 
1859-3887, số 5, 
trang 37-39, 7/2014. 
 

14. Ngân hàng thương mại cổ 
phần Đầu tư và phát triển chi 
nhánh tỉnh Kiên Giang – 
Nâng cao chất lượng tín 
dụng 

Đỗ Thị Thanh Vinh (đồng 
tác giả) 

Tạp chí Công 
Thương, ISSN: 
08866-7756, số 5, 
trang 64-65, 2014. 
 

15. Phát triển văn hóa doanh 
nghiệp cho Công ty cổ phần 
tư vấn đầu tư xây dựng Kiến 
Việt 

Đỗ Thị Thanh Vinh (đồng 
tác giả) 

Tạp chí Kinh tế - kỹ 
thuật, ISSN: 0866-
7802, số 8, trang 35-
50, 12/2014. 

16. Nâng cao chất lượng dịch vụ 
bùn khoáng trên địa bàn 
Thành phố Nha Trang - 
Khánh Hòa 

Đỗ Thị Thanh Vinh (đồng 
tác giả) 

Tạp chí Kinh tế và 
Dự báo, số Chuyên 
đề, tr. 44-46, 2014. 
 

17. Quản trị có hiệu quả dòng 
nhân lực tại Ngân hàng 
TMCP Xuất nhập khẩu Việt 
Nam chi nhánh Nha Trang 

Đỗ Thị Thanh Vinh (đồng 
tác giả) 

Tạp chí Quản lý 
Kinh tế, số 54, trang 
40-51, 2013. 
 

18. Phát triển dịch vụ logistics 
tại Công ty cổ phần vận tải 
đa phương thức – 
Vietranstimex. 

Hoàng Ngân & Đỗ Thị 
Thanh Vinh 

Kỷ yếu Hội thảo khu 
vực “Khoa học Quản 
trị và Kinh doanh 
COMB 2013”, Đà 
Nẵng, 12/2013 

19. Giải pháp phát triển dịch vụ 
ngân hàng bán lẻ tại Chi 
nhánh ngân hàng Đầu tư và 
phát triển tỉnh Kiên Giang. 

Đỗ Thị Thanh Vinh & 
Đặng Thanh Sơn & Ngô 
Xuân Hiền 

Tạp chí Công 
Thương, 11/2013, 
trang 102-103 

20. Nâng cao hiệu quả quản trị 
rủi ro tín dụng tại Chi nhánh 
ngân hàng Đầu tư và phát 
triển tỉnh Kiên Giang. 

Đỗ Thị Thanh Vinh 
&Đặng Thanh Sơn & 
Nguyễn Văn Nguyên 

Tạp chí Công 
Thương, 11/2013, 
trang 72-73 

21. Xây dựng ma trận kỹ năng 
nghề đánh giá chất lượng 
nhân sự ngành Công nghệ 
thông tin theo tiêu chuẩn 
Nhật bản. 

Huỳnh Hoàng Long& 
Huỳnh Quyết Thắng & 
Đỗ Thị Thanh Vinh 

Tạp chí Khoa học 
Kinh tế, Đại học 
Kinh tế Đà Nẵng, 
ISSN: 0866-7969, 
2015. 

22. Ứng dụng ma trận kỹ năng Huỳnh Hoàng Long& Tạp chí Công nghệ 
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vào quản trị nhân lực ngành 
công nghệ thông tin và đề 
xuất công cụ hỗ trợ giải 
pháp trên nền web. 

Huỳnh Quyết Thắng & 
Đỗ Thị Thanh Vinh 

thông tin và Truyền 
thông,  
6/2013, trang 30-36 

23. Một số giải pháp giải tỏa 
hàng tồn kho của doanh 
nghiệp. 

Đỗ Thị Thanh Vinh Kỷ yếu Hội thảo 
quốc gia “Kinh tế 
Việt Nam 2012-
2013: Tái cơ cấu 
doanh nghiệp và cân 
đối kinh tế vĩ mô”, 
Hà Nội, 1/2013 

24. Quản trị quan hệ khách hang 
tại An Bình Bank – Chi 
nhánh Khánh Hòa 

Nguyễn Thị Kim Anh 
(đồng tác giả) 

Tạp chí Kinh tế và 
dự báo, Chuyên đề, 
5/2014 

25. Đánh giá mức độ thỏa mãn 
công việc của nhân viên tại 
ACB Khánh Hòa 

Nguyễn Thị Kim Anh 
(đồng tác giả) 

Tạp chí Kinh tế và 
dự báo, Chuyên đề, 
7/2014 

26. Nâng cao năng lực cạnh 
tranh của Công ty cổ phần 
Pymepharco 

Nguyễn Thị Kim Anh 
(đồng tác giả) 

Tạp chí Kinh tế và 
dự báo, số 9, 5/2014 

27. Nâng cao năng lực cạnh 
tranh của khách sạn Novotel 
Nha Trang 

Nguyễn Thị Kim Anh 
(đồng tác giả) 

Tạp chí Kinh tế và 
dự báo, số 22, 
11/2014 

28. Nâng cao năng lực cạnh 
tranh của sản phẩm giấy 
White Top 

Nguyễn Thị Kim Anh 
(đồng tác giả) 

Tạp chí Kinh tế và 
dự báo, số 22, 3/2015 

29. Các nhân tố ảnh hưởng đến 
hoạt động xuất khẩu của các 
DNCB gỗ xuất khẩu tại Bình 
Định 

Nguyễn Thị Kim Anh 
(đồng tác giả) 

Tạp chí Kinh tế và 
phát triển, số 215, 
5/2015 

30. Xây dựng chiến lược phát 
triển cảng hàng không quốc 
tế Phú Quốc 

Nguyễn Thị Kim Anh 
(đồng tác giả) 

Tạp chí Kinh tế và 
dự báo, số Chuyên 
đề, 1/2016 

31. Các nhân tố ảnh hưởng đến 
sự thỏa mãn của CBVC đối 
với Đài phát thanh và truyền 
hình Kiên Giang 

Nguyễn Thị Kim Anh 
(đồng tác giả) 

Tạp chí Kinh tế và 
dự báo, số 26, 
10/2016 

32. Chuỗi giá trị tôm thẻ chân 
trắng: Trường hợp các hộ 
nuôi tại thị xã Ninh Hòa.  

Nguyễn Thị Kim Anh và 
Bùi Ngọc Quỳnh 

Tạp chí Nông nghiệp 
và Phát triển Nông 
thôn, Số 6, Kỳ 2 - 
tháng 3/2013. 

33. Economic Analysis of 
Climate Change Adaptation 
Strategies in Selected 
Coastal Areas in Indonesia, 
Philippines and Vietnam.  

Kim Anh Thi Nguyen, 
Bui Nguyen Phuc Thien 
Chuong, Le Thi Huyen 
Trang and Curtis M. Jolly 

World Fish Center, 
Lessons Learned 
2013. 

34. Ứng dụng BSC tại trường 
trung học kinh tế Khánh Hòa 

Trần Thị Xuân Viên, 
Nguyễn Văn Ngọc 

Tạp chí Kinh tế và 
Dự báo, số 17/2013 
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(553) – 2013 
35. Ứng dụng Thẻ điển cân bằng 

(Balanced ScoreCard) tại 
công ty điện lực Kiên Giang 

Nguyễn Văn Ngọc, Hồ 
Mỹ Xuyến 

Tạp chí Tài chính 
doanh nghiệp, số 
T4/2014 

36. Giải pháp xúc tiến thương 
mại sản phẩm thủy sản Việt 
Nam vào thị trường Nga 

Nguyễn Văn Ngọc, Phạm 
Hồng Mạnh 

Kỷ yếu Hội thảo 
“Xúc tiến thương 
mại nhằm phát triển 
thủy sản bền vững 
vùng duyên hải miền 
trung”, 3/2014 

37. Sự gắn bó của cán bộ công 
nhân viên đối với Trường 
Trung cấp kinh tế Khánh 
Hòa 

Nguyễn Văn Ngọc (đồng 
tác giả) 

Tạp chí Kinh tế và 
Dự báo, tháng 
3/2015 số chuyên đề. 
Tr. 48-50 

38. Phân khúc thị trường du 
khách nội địa đến Nha Trang 
- Khánh Hòa 

Nguyễn Văn Ngọc (đồng 
tác giả) 

Kỷ yếu Hội thảo 
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Kinh tế Quốc dân, 
Hà Nội, Số 224, tr. 
72-79, 2016 

64. Các nhân tố ảnh hưởng đến 
sự tin tưởng của khách hàng 
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trong lĩnh vực kinh doanh 
lưu trú tại Khánh Hòa trong 
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đảo của du khách quốc tế 
đến Nha Trang 

Lê Chí Công Tạp chí Phát triển 
Kinh tế, số 28(2), 
tr.86-104, 2017 

92. Nghiên cứu ảnh hưởng của 
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về thực thi trách nhiệm xã 
hội của doanh nghiệp, cam 
kết và ý định tiêu dùng sản 
phẩm Yến Sào 

Lê Chí Công Tạp chí Kinh tế và 
Phát triển, số 234, 
tr.85-94, 2016 

94. Nghiên cứu ảnh hưởng của 
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trung thành du khách: 
Trường hợp khách du lịch 
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Nha Trang (đồng tác giả),  

Lê Chí Công 
Đồng Xuân Đảm 

Tạp chí Kinh tế và 
phát triển, số 210, tr. 
62-72, 2014 
 

101. Chất lượng điểm đến: nghiên 
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Lê Chí Công 
Nguyễn Văn Mạnh 

Tạp chí Phát triển 
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Lê Chí Công 
Huỳnh Cát Duyên 

Tạp chí thông tin và 
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Quách Thị Khánh Ngọc, 
Trương Quốc Hảo 

Tạp chí Kinh tế và 
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Quách Thị Khánh Ngọc, 
Đặng Thanh Sơn và Phạm 
Thị Như Phượng 
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hội, Số 4(5)/2013 

125. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự 
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Sustainable Asia: 
Supporting the 
Transition to 
Sustainable 
Consumption and 
Production in Asian 
Developing 
Countries. ed. / 
Patrick Schroeder; 
Kartika Anggraeni; 
Silvia Sartori; Uwe 
Weber. World 
Scientific Publishing 
Co Pte Ltd, 2017. p. 
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144. Quan hệ giữa xuất khẩu và 
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– 15, 2017. 

156. Optimal Cash Holding Ratio 
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2.5. Hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học 

Trong giai đoạn đầu từ khi thành lập cho đến năm 1975, Nhà trường đã hợp tác 

các đối tác Trung Quốc, Cộng hòa dân chủ Đức về đào tạo và nghiên cứu khoa học 

trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản. Từ khi giải phóng miền Nam thống 

nhất đất nước đến nay, Nhà trường đã triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế đa 

phương, đa lĩnh vực với nhiều trường đại học, nhiều tổ chức đào tạo, nghiên cứu trên 

thế giới. Trong những năm gần đây, các mối quan hệ hợp tác tập trung vào mục tiêu 

nâng cao năng lực của Trường thông qua việc liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học, 

trao đổi thông tin khoa học, bồi dưỡng cán bộ giảng dạy, xây dựng cơ sở vật chất phục 

vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

 Cho đến nay, Trường Đại học Nha Trang đã thiết lập được các mối quan hệ 

chặt chẽ với hơn 40 tổ chức quốc tế, các trường, viện trên thế giới và khu vực như: Na 

Uy, Đan Mạch, Séc, Aixơlen, Đức, Bồ Đào Nha, Nga, Pháp, Trung Quốc, Nhật, Ấn 

Độ, Canada, Mỹ, Úc và các nước trong khối Asean… Thông qua các hoạt động hợp 

tác quốc tế, năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường đã từng bước được 

nâng cao, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học cũng được tăng 

cường. 

 Dưới đây là danh mục các dự án, chương trình hợp tác Quốc tế của Trường Đại 

học Nha Trang từ năm 1998 đến nay (*): 

TT. Tên dự án Mục đích Nhà tài trợ Thời 
gian 

Kinh phí 

1 Nâng cao năng 
lực đào tạo và 

nghiên cứu cho 
Trường Đại học 
Nha Trang (pha 

1) 

Năng lực đào tạo và 
nghiên cứu của cán 
bộ khoa Kinh tế, 
khoa Nuôi trồng 
thủy sản, Viện 
CNSH & MT được 
nâng cao. Năng lực 
quản lý đào tạo, và 

NORAD 2003-
2006 

2.170.000 
USD 
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nghiên cứu của CB 
quản lý và hệ thống 
quản lý của nhà 
trường được củng 
cố.   

2 Hỗ trợ các hợp 
tác xã nông 
nghiệp và phát 
triển nông thôn 
Khánh Hoà (pha 
1) 

Năng lực của tổ 
chức và con người 
trong việc thiết lập 
các mô hình phù 
hợp để phát triển 
nông thôn Khánh 
Hòa được nâng cao.  

AECI – Tây 
Ban Nha 

2005-
2006 

39.200 
EURO 

3 Hỗ trợ các hợp 
tác xã nông 
nghiệp và phát 
triển nông thôn 
Khánh Hoà (pha 
2) 

Năng lực của tổ 
chức và con người 
trong việc thiết lập 
các mô hình phù 
hợp để phát triển 
nông thôn Khánh 
Hòa được nâng cao.  

AECI – Tây 
Ban Nha 

2006-
2007 

11.000 
Euro 

4 Chương trình 
liên kết đào tạo 
thạc sĩ chuyên 
ngành Kinh tế - 
Quản lý thủy sản 
và Nuôi trồng 
thủy sản 

- Cung cấp cho học 
viên các kỹ năng 
quản lý kinh tế và 
hoạt động kinh 
doanh, phục vụ cho 
sự phát triển KT-XH 
- Nâng cao năng lực 
cho cán bộ giảng 
dạy của ĐHNT.  

CP Na Uy 
thông qua 

Trường ĐH 
Tromso Na 

Uy 

2007-
2012 

Kinh phí 
cấp theo 
từng năm 

5 Nâng cao năng 
lực đào tạo và 
nghiên cứu cho 
Trường Đại học 
Nha Trang (pha 
2) 

- Năng lực đào tạo 
và nghiên cứu của 
cán bộ khoa Kinh tế, 
khoa Nuôi trồng 
thủy sản, Viện 
CNSH & MT, Khoa 
Khai thác được nâng 
cao.  
- Năng lực quản lý 
đào tạo, và nghiên 
cứu của CB quản lý 
và hệ thống quản lý 
của nhà trường được 
củng cố.   

NORAD 2009-
2011 

13.200.000 
NOK 

6 Hợp tác với 
chương trình 
Fulbright Việt 
Nam (ĐSQ Hoa 
Kỳ ở Việt Nam) 

Tập huấn nâng cao 
các kỹ năng cho các 
cán bộ và giáo viên 
của Trường. 

ĐSQ Hoa Kỳ 
ở Việt Nam 

2011 
đến nay 

 

7 Dự án Ohio – Đào tạo nghiệp vụ ĐSQ Hoa Kỳ Từ 2009  
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Hợp tác với 
Trung tâm GLC 
Ohio (Mỹ)  

tư vấn hỗ trợ doanh 
nghiệp hàng năm 
cho hơn 50 sinh viên 
2 trường ĐH Ohio 
và ĐH Nha Trang. 

ở Việt Nam đến 
2013 

8 Chương trình 
hợp tác với AUF 
và các đối tác 
ĐH ở Pháp 

Chương trình cử 
nhân song ngữ 
ngành Quản trị kinh 
doanh và Quản trị 
dịch vụ du lịch & lữ 
hành 

Tổ chức  Đại 
học Pháp ngữ 
(AUF) 
 

Từ 
tháng 

6/2013 
đến nay 

 
 

 

Chương trình thạc 
sỹ quốc tế Quản trị 
kinh doanh và Quản 
trị dịch vụ du lịch & 
lữ hành 

Tổ chức  Đại 
học Pháp ngữ 
(AUF) 
 

Từ 
tháng 

6/2017 
đến nay 
 

Chương trình trao 
đổi sinh viên, hỗ trợ 
đào tạo NCS 

ĐH 
Nouvelle-
Caledonie 

Từ 
10/2011 

Chương trình trao 
đổi sinh viên, liên 
kết đào tạo 

ĐH 
Perpignan 

Từ  
6/2013 

Chương trình trao 
đổi sinh viên, liên 
kết đào tạo 

ĐH Toulon 
Var 

Từ 
7/2016 

Chương trình trao 
đổi sinh viên, liên 
kết đào tạo 

ĐH Orléans Từ 
9/2016 

9 Dự án NORHED 
   

 

(*) Các Dự án hợp tác của Khoa Kinh tế được đánh dấu nền màu xám 

 Hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa Kinh tế : 

Với tổng số cán bộ viên chức là 62 người, trong đó có: 04 PGS, 20 Tiến sĩ, 40 

Thạc sĩ trong đó đa số các giảng viên được đào tạo từ nhiều quốc gia như Na uy, Pháp, 

Ba Lan, Đan mạch, Nhật, Úc… đã tạo sự đa dạng về sắc thái trong hoạt động NCKH 

và Hợp tác quốc tế của khoa Kinh tế. Hiện Khoa có 13 giảng viên đang làm NCS 

(trong đó có 8 NCS nước ngoài tại Mỹ, Na uy, Pháp và Đức). Hàng năm Khoa cũng 

mời các chuyên gia, các sinh viên tình nguyện nước ngoài đến tham gia giảng dạy, 

NCKH thông qua các Dự án hợp tác quốc tế (Dự án NORAD, Dự án Ohio, Dự án 

AUF…). Với đội ngũ phát triển rất nhanh về số lượng và chất lượng, Khoa được đánh 

giá là một trong những Khoa mạnh nhất của Nhà trường về hoạt động Đào tạo, NCKH 

và Hợp tác đối ngoại. 
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Phần III.  

CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

 

Ngành đào tạo:   QUẢN TRỊ KINH DOANH 

Mã số:    9340101 

Chương trình đào tạo:  Quản trị kinh doanh 

Tên cơ sở đào tạo:  Trường Đại học Nha Trang 

Trình độ đào tạo:   Tiến sĩ 

 

3.1. Chương trình đào tạo 

3.1.1.  Căn cứ xây dựng chương trình đào tạo 

- Luật giáo dục 2019. 

- Điều lệ trường đại học ban hành tại Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 

10/12/2014 của Thủ tướng chính phủ. 

- Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT về ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình 

độ tiến sĩ 

- Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào 

tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo 

trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ. 

- Kế hoạch chiến lược của Trường Đại học Nha Trang đến năm 2020 và tầm nhìn đến 

năm 2030. 

- Quyết định số 598/QĐ-ĐHNT ngày 03/7/2017 về Quy định tuyển sinh đào tạo trình 

độ tiến sĩ của Trường Đại học Nha Trang 

- Quyết định số 597/QĐ-ĐHNT ngày 03/7/2017 về Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ 

của Trường Đại học Nha Trang.  

- Nghị quyết số 86/NQ-HĐT, ngày 02/08/2019 về Phiên họp thứ nhất của Hội đồng 

Trường, Trường Đại học Nha Trang. 
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3.1.2. Tóm tắt chương trình đào tạo 

a) Mục tiêu đào tạo: 

Mục tiêu chung: 

Chương trình tiến sĩ Quản trị kinh doanh nhằm đào tạo những nhà khoa học có 

trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc 

lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về 

khoa học trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.  

Cụ thể, mục tiêu đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh là đào tạo 

những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và kỹ năng trong khoa học quản trị 

kinh doanh, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải 

quyết những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực quản trị 

kinh doanh cũng như có khả năng hướng dẫn nghiên cứu trong lĩnh vực này. Những 

tiến sĩ tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh của trường là những nhà khoa học có 

phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng nhu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ của đất nước. 

Mục tiêu cụ thể: 

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ 

chuyên ngành Quản trị kinh doanh: 

Kiến thức: 

- Nắm vững phương pháp luận cũng như phương pháp nghiên cứu về Quản trị 

kinh doanh và sử dụng được phương pháp nghiên cứu liên ngành;  

- Có kiến thức chuyên sâu về các lí thuyết quản trị kinh doanh hiện đại, các tư 

duy mới trong kinh doanh, nắm vững các công nghệ quản trị doanh nghiệp hiện đại.  

- Có thể suy luận và mở rộng những kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh 

doanh và những thành tựu kinh doanh của nhân loại cũng như các tình huống quản 

trị kinh doanh trên thế giới.  
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Kỹ năng: 

- Phát hiện và xử lý các vấn đề quản trị kinh doanh nảy sinh về lý thuyết và đặc 

biệt trong hoạt động thực tiễn quản trị kinh doanh để có thể có những đóng góp mới 

vào việc bổ sung, phát triển lý luận quản trị kinh doanh; 

- Có thể làm việc độc lập và sáng tạo, có năng lực tổ chức và thực hiện các hoạt 

động khoa học và thực tiễn trong lĩnh vực chuyên môn của mình; 

- Có khả năng xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh; khả năng phân 

tích, phản biện các chính sách về kinh doanh; khả năng ra quyết định trong các tình 

huống kinh doanh phức tạp; 

- Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh trong công việc, học tập, nghiên cứu và trao đổi.  

Thái độ, mức độ tự chủ và trách nhiệm: 

 - Có lối sống trung thực, thái độ khách quan, có tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh 

và tác phong nghề nghiệp; quyết đoán và vận dụng được tính chuyên nghiệp cao trong 

công việc; dám chịu trách nhiệm và tự tin giải quyết công việc dựa trên các phân tích 

khoa học.  

- Hiểu được trách nhiệm xã hội cao; biết chủ động đề xuất các giải pháp mới 

khoa học để xử lý các tình huống kinh doanh theo hướng phát triển bền vững.  

b) Chuẩn đầu ra 

- Áp dụng phù hợp các lý thuyết nền tảng trong việc xây dựng các khung 

nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. 

- Giải quyết hiệu quả các tình huống thực tiễn trong lĩnh vực quản trị kinh 

doanh. 

- Ứng dụng sáng tạo các kiến thức và kỹ năng mới để thực hiện nghiên cứu 

thuộc các chuyên môn sâu được đào tạo. 

- Có tinh thần trách nhiệm nghề nghiệm và xã hội cao. 

- Công bố nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế uy tín và hình thành được năng 

lực nghiên cứu độc lập ở trình độ và chất lượng cao. 
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c) Cấu trúc chương trình 

d) Nội dung chương trình 

Mã 
học 

phần 

Tên học phần Khối lượng (tín chỉ) 

Tổng số Lý thuyết Thực hành,  
thảo luận 

1. Các học phần ở trình độ tiến sĩ 12   

1.1. Các học phần bắt buộc 6   

 Tổng quan về NCKH và phương pháp 
viết LATS 

3 2 1 

 Các công cụ trong NCKH kinh doanh 3 2 1 

1.2. Các học phần tự chọn 6   

 Các chuyên đề nghiên cứu về quản trị 
marketing và hành vi người tiêu dùng  

2 1,5 0,5 

 Các chuyên đề nghiên cứu về hành vi 
tổ chức 

2 1,5 0,5 

 Các chuyên đề nghiên cứu về quản trị 
nguồn nhân lực 

2 1,5 0,5 

 Các chuyên đề nghiên cứu về quản trị 
chiến lược 

2 1,5 0,5 

 Các chuyên đề nghiên cứu về tài chính 
công ty 

2 1,5 0,5 

TT. Nội dung Số học phần Số tín chỉ 

1 Các học phần ở trình độ tiến sĩ 

- Các học phần bắt buộc 

- Các học phần tự chọn 

5 

2 

3 

12 

6 

6 

2 Các chuyên đề tiến sĩ 

- Chuyên đề 1: Tổng quan 

- Các chuyên đề tiến sĩ 2 và 3 

3 

1 

22 

6 

2 

44 

3 Luận án tiến sĩ - 72 

 Tổng  90 



 57

2. Đề cương nghiên cứu, tiểu luận tổng quan 
và các chuyên đề tiến sĩ 

6   

 Chuyên đề 1: Tổng quan    2   

 Chuyên đề tiến sĩ 2 2   

 Chuyên đề tiến sĩ 3 2   

3. Luận án tiến sĩ 72   

 Luận án tiến sĩ   72   

Tổng 90   

 

e) Mô tả các học phần 

Các học phần Mô tả học phần 

Tổng quan về 
NCKH và 
phương pháp 
viết LATS 

Học phần này trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng cần 
thiết để chuẩn bị và thực hiện một nghiên cứu cụ thể, nội dung chính 
bao gồm: Lý thuyết về tri thức khoa học; Các triết lý trong nghiên 
cứu khoa học; Các phương pháp lựa chọn chủ đề nghiên cứu và tiêu 
chuẩn FINER; Xây dựng và kiểm định giả thuyết khoa học; Lược 
khảo lý thuyết; Các nghiên cứu định tính, định lượng và hỗn hợp; và 
Phương pháp viết luận án tiến sĩ. 

Các công cụ 
trong NCKH 
kinh doanh 

Học phần được cấu trúc để cung cấp cho nghiên cứu sinh các công 
cụ nghiên cứu định lượng nâng cao trong lĩnh vực quản trị kinh 
doanh như mô hình phương trình cấu trúc (SEM, PLS), các phương 
pháp phân tích đa biến khác (phân tích phân cụm, phân tích liên 
kết,...), và một số phương pháp nghiên cứu định tính. 

Các chuyên đề 
nghiên cứu về 
quản trị 
marketing và 
hành vi người 
tiêu dùng  

Học phần bao gồm nhiều chuyên đề nhỏ trình bày các lý thuyết và 
các quan điểm lý thuyết mới, các nghiên cứu hàn lâm cập nhật từ 
các bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín bao gồm các chủ đề về 
chiến lược marketing, đổi mới giá trị, quan hệ khách hàng, hành vi 
khách hàng và người tiêu dùng, thương hiệu và các xu hướng mua 
hàng và tiêu dùng mới như mua hàng online, tiêu dùng xanh, và một 
số mô hình kinh doanh hiện đại.  

Các chuyên đề 
nghiên cứu về 
hành vi tổ chức 

Học phần nghiên cứu hành vi của các cá nhân, nhóm, và cấu trúc 
trong tổ chức nhằm áp dụng những kiến thức này để cải thiện hiệu 
quả hoạt động của tổ chức. Những chủ đề chính được nghiên cứu 
trong học phần này bao gồm động lực và tạo động lực cá nhân trong 
tổ chức, hành vi nhóm, lãnh đạo, văn hoá tổ chức, quản trị sự thay 
đổi trong tổ chức, và định hướng thực hiện nghiên cứu trong trong 
hành vi tổ chức. 
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Các chuyên đề 
nghiên cứu về 
quản trị nguồn 
nhân lực 

Trên cơ sở hiểu biết chuyên sâu về những tư tưởng cổ điển và 
đương đại về quản trị nguồn nhân lực, các chuyên đề nâng cao về 
Quản trị nguồn nhân lực sẽ tập trung nghiên cứu để phát triển lý 
thuyết về các vấn đề đang là đối tượng nghiên cứu của các nhà khoa 
học quản lý nguồn nhân lực, bao gồm: Tâm lý và hành vi người lao 
động, Thị trường lao động và các nhân tố ảnh hưởng đến cung cầu 
lao động cho doanh nghiệp, Trách nhiệm xã hội trong sử dụng lao 
động, Phát triển nhân lực 

Các chuyên đề 
nghiên cứu về 
quản trị chiến 
lược 

Học phần này khái quát các trường phái, tư tưởng và cập nhật các 
kiến thức mới, nâng cao về quản trị chiến lược doanh nghiệp trong 
nền kinh tế toàn cầu. Bốn chuyên đề cốt lõi của học phần này bao 
gồm: (i) Lý thuyết trò chơi (phát triển bởi John Nash) và ứng dụng 
trong chiến lược kinh doanh; (ii) Lợi thế cạnh tranh và chiến lược 
cạnh tranh được phát triển bởi Micheal Porter; (iii) Chiến lược “Đại 
dương xanh”; và (iv) Chiến lược cạnh tranh trong thời đại toàn cầu 
hóa. 

Các chuyên đề 
nghiên cứu về 
tài chính công ty 

Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức nâng cao về 
quản trị tài chính công ty. Bốn chuyên đề cốt lõi của học phần bao 
gồm: (1) Lý thuyết cấu trúc vốn; (2) Quản trị tài chính ngắn hạn; (3) 
Phân tích rủi ro và lợi nhuận; (4) Chính sách cổ tức. 

Chuyên đề 1 
(Tổng quan)  
  

Chuyên đề tổng quan về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên 
quan đến đề tài luận án đòi hỏi nghiên cứu sinh thể hiện khả năng 
phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả 
trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, nêu 
những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập 
trung nghiên cứu giải quyết. Bố cục: Chuyên đề tổng quan gồm 4 
phần: 

Phần 1: Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu 

Phần 2: Đánh giá các nghiên cứu ngoài nước 

Phần 3: Đánh giá các nghiên cứu trong nước 

Phần 4: Các vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu 

Chuyên đề tiến 
sĩ 2 và 3 

Trong quá trình đào tạo, tuỳ thuộc vào tên đề tài luận án, người 
hướng dẫn nghiên cứu sinh và bộ môn chuyên môn có thể xác định 
các chuyên đề tiến sĩ và yêu cầu nghiên cứu sinh nghiên cứu đế phù 
hợp với tên đề tài luận án. 
Phương pháp đánh giá: Nghiên cứu sinh báo cáo kết quả nghiên cứu 
chuyên đề trước hội đồng. Hội đồng đánh giá, chấm điểm theo thang 
điểm 10. Điểm chuyên đề tiến sĩ là điếm trung bình của các thành 
viên Hội đồng có mặt. Điểm đạt yêu cầu là 5 điểm. 

Luận án tiến sĩ 

Là một công trình nghiên cứu khoa học độc đáo, sáng tạo trong lĩnh 
vực nghiên cứu, có đóng góp về mặt lý luận, chứa đựng những tri 
thức hoặc giải pháp mới có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri 
thức khoa học của lĩnh vực nghiên cứu hoặc giải quyết sáng tạo các 
vấn đề đang đặt ra với một ngành khoa học hoặc thực tiễn xã hội. 
Luận án tiến sĩ có khối lượng khoảng 150 trang A4 (không kể tài 
liệu tham khảo và phụ lục), trong đó trên 50% là trình bày các kết 
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quả nghiên cứu và biện luận của riêng nghiên cứu sinh. Đóng góp 
mới của luận án có thể là: 

- Những kết quả mới hay đề xuất mới có tác dụng bổ sung, phát 
triển hoặc làm phong phú thêm vốn kiến thức đã có của chuyên 
ngành. 

- Những ứng dụng sáng tạo và phát triển có cơ sở khoa học dựa trên 
các thành tựu đã có nhằm giải quyết những yêu cầu thiết thực của 
kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ. 

- Luận án có thể viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. 

 

3.2. Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo và đảm bảo chất lượng đào tạo 

3.2.1. Kế hoạch tuyển sinh 

a)  Phương án tuyển sinh ngành đào tạo kèm chỉ tiêu đào tạo dự kiến 5 năm đầu. 

Dựa trên dự báo về nhu cầu ở nội dung trước, phương án tuyển sinh trong 05 

năm đầu tiêu dự kiến như sau: 

Năm 2020 2021 2022 2023 2024 

Số NCS 10 10 15 15 15 

b)  Đối tượng tuyển sinh 

Yêu cầu đối với người dự tuyển (văn bằng, ngành học, loại tốt nghiệp, kinh 

nghiệm công tác) 

1) Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Cụ thể:  

- Đối tượng A1: Có bằng thạc sĩ ngành/chuyên ngành phù hợp do trường cấp 

trong vòng 7 năm trở lại;  

- Đối tượng A2: Có bằng thạc sĩ ngành/chuyên ngành phù hợp nhưng đã tốt 

nghiệp trên 7 năm hoặc do cơ sở đào tạo khác cấp; hoặc có bằng thạc sĩ ngành/chuyên 

ngành gần. 

2) Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ 

chính quy loại giỏi trở lên. Cụ thể:  

- Đối tượng B1: Có bằng tốt nghiệp đại học ngành/chuyên ngành phù hợp do 

trường cấp dưới 7 năm trở lại; 

- Đối tượng B2: Có bằng tốt nghiệp đại học ngành/chuyên ngành phù hợp 

nhưng đã tốt nghiệp trên 7 năm hoặc do cơ sở đào tạo khác cấp; hoặc có bằng tốt 
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nghiệp đại học ngành/chuyên ngành gần. 

c) Danh mục ngành, chuyên ngành đúng, phù hợp và gần với ngành đề nghị cho 

phép đào tạo: 

 Trình độ thạc sĩ Trình độ đại học 

Ngành, 
chuyên ngành 
đúng và phù 

hợp 

- Quản trị kinh doanh 

- Quản trị doanh nghiệp 

- Quản trị kinh doanh 
tổng hợp 

- Quản trị chất lượng 

- Quản lý kinh tế 

- Quản trị du lịch 

- Marketing 

- Quản trị kinh doanh; Quản trị doanh 
nghiệp; Quản trị chất lượng; Quản trị 
kinh doanh tổng hợp; Quản lý công 
nghiệp; Kinh doanh thương mại (Kinh tế 
thương mại); Marketing; Kinh doanh 
quốc tế (Quản trị kinh doanh quốc tế); 
Kinh doanh nông nghiệp. 

- Quản lý kinh tế; Quản lý công. 

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 
(Quản trị du lịch); Quản trị khách sạn 
(Quản trị khách sạn nhà hàng); Quản trị 
nhà hàng và dịch vụ ăn uống. 

Ngành, 
chuyên ngành 

gần 

- Kinh tế phát triển 

- Kinh tế nông nghiệp 

- Kinh tế công nghiệp 

- Tài chính – Ngân 
hàng 

- Kế toán 

- Hệ thống thông tin 
quản lý 

- Luật Kinh tế 

 

- Kinh tế (Kinh tế phát triển), Kinh tế 
nông nghiệp (Kinh tế thủy sản), Kinh tế 
vận tải, Kinh tế xây dựng, Kinh tế công 
nghiệp, Kinh tế quốc tế, Luật kinh tế, … 

- Tài chính – Ngân hàng (Tài chính 
doanh nghiệp, Tài chính công), Kế toán 
(Kế toán danh nghiệp, Kế toán hành 
chính sự nghiệp), Kiểm toán, … 

- Khoa học quản lý, Quản trị nhân lực, 
Hệ thống thông tin quản lý. 

 

d) Danh mục học phần bổ sung kiến thức: 

Đối tượng A1: Không phải học các học phần bổ sung. 

Đối tượng A2: Phải học một số học phần ở trình độ thạc sĩ như sau: 

Mã học 

phần 

Tên học phần Khối lượng (tín chỉ) 

Tổng số Lý 

thuyết 

Thực hành, 

thí nghiệm, 

thảo luận 

EC532 Quản trị chiến lược/Strategic 3 2 1 
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Management 

EC534 Quản trị Marketing/Marketing 
Management 

3 2 1 

Tổng cộng 6 6  

 

Đối tượng B1: Phải học các học phần bổ sung là các học phần có trong chương 

trình đào tạo thạc sĩ cùng năm tuyển sinh. 

 Đối tượng B2: Tương tự như đối tượng B1, ngoài ra phải học một số học phần 

ở trình độ đại học cụ thể như sau: 

Mã học 

phần 

Tên học phần Khối lượng (tín chỉ) 

Tổng số Lý thuyết Thực hành, 

thí nghiệm, 

thảo luận 

BUA325 Quản trị học 3 3 0 

BUA348 Quản trị chiến lược  4 4 0 

ECS332 Kinh tế lượng  3 2 1 

Tổng cộng  10 10  

 

3.2.2. Kế hoạch đào tạo 

a) Thời gian đào tạo 

Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập 

trung liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm tập trung liên tục. 

b) Khung kế hoạch đào tạo 

Thời 

gian 

Tên học phần Số 

tín 

chỉ 

Giảng viên/ Chuyên 

ngành 

Cơ quan 

công tác 

1.Các học phần bắt buộc 6   

Năm I Tổng quan về 

NCKH và phương 

pháp viết LATS 

3 PGS.TS. Nguyễn Thị Kim 

Anh 

PGS.TS. Hồ Huy Tựu 

Trường Đại 

học Nha 

Trang 
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PGS.TS. Lê Kim Long 

PGS.TS. Đỗ Thị Thanh 

Vinh 

Năm I 

Các công cụ trong 

NCKH kinh doanh 

3 PGS.TS. Hồ Huy Tựu 

TS. Nguyễn Văn Ngọc 

TS. Phạm Thành Thái 

TS. Võ Văn Diễn 

Trường Đại 

học Nha 

Trang 

2. Các học phần tự chọn 6   

Năm I Các chuyên đề 

nghiên cứu về quản 

trị marketing và 

hành vi người tiêu 

dùng  

2 PGS.TS. Hồ Huy Tựu 

TS. Lê Chí Công 

TS. Phạm Thành Thái 

TS. Võ Văn Diễn 

Trường Đại 

học Nha 

Trang 

Năm I Các chuyên đề 

nghiên cứu về hành 

vi tổ chức 

2 TS. Hà Việt Hùng 

TS. Trần Thị Ái Cẩm 

TS. Võ Văn Diễn 

TS. Quách Thị Khánh 

Ngọc 

Trường Đại 

học Nha 

Trang 

Năm I Các chuyên đề 

nghiên cứu về quản 

trị nguồn nhân lực 

2 PGS.TS. Đỗ Thị Thanh 

Vinh 

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim 

Anh 

TS. Nguyễn Văn Ngọc 

TS. Trần Thị Ái Cẩm 

TS. Phan Xuân Hương 

Trường Đại 

học Nha 

Trang 

Năm I Các chuyên đề 

nghiên cứu về quản 

trị chiến lược 

2 PGS.TS. Lê Kim Long 

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim 

Anh 

TS. Lê Chí Công 

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh 

Trường Đại 

học Nha 

Trang 
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Năm I Các chuyên đề 

nghiên cứu về tài 

chính công ty 

2 TS. Nguyễn Thành Cương 

TS. Võ Văn Cần 

TS. Nguyễn Thị Hiển 

Trường Đại 

học Nha 

Trang 

3. Tiểu luận tổng quan và các 

chuyên đề tiến sĩ 

6   

Năm II Chuyên đề tổng quan 2(0-

2) 

Danh sách các giảng viên cơ hữu và thỉnh 

giảng thực hiện được đính kèm trong 

Chương trình đào tạo 
Năm II Chuyên đề tiến sĩ 2 2(0-

2) 

Năm II Chuyên đề tiến sĩ 3 2(0-

2) 

4. Luận án tiến sĩ  

Từ 

Năm 

III 

Luận án tiến sĩ 72 

 

3.2.3. Kế hoạch đảm bảo chất lượng đào tạo 

a) Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý: 

Bên cạnh số lượng PGS, TS của Khoa Kinh tế hiện có như trình bày ở trên, số 

lượng nghiên cứu sinh của của Khoa Kinh tế hiện đang nghiên cứu ở các trường đại 

học trong nước và quốc tế là khá đông đảo và đa dạng chuyên môn, trong đó có 06 

NCS ở nước ngoài (NN). 

Danh sách các giảng viên, cán bộ cơ hữu của Khoa Kinh tế đang thực hiện đề tài 

nghiên cứu sinh 

Số 

TT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ hiện 

tại 

Nơi đào tạo 
Ngành/ 

Chuyên ngành  
Ghi chú 

1.  
Nguyễn Thị Hồng 

Đào, GV 
Úc Kinh tế NN 

2.  
Nguyễn Thị Nga, 

GV 

Viện Khoa học – Xã 

hội 
Thương mại  
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3.  
Nguyễn Thị Hải 

Anh, GV 
Đại học Đà Nẵng Kinh tế  

4.  
Lê Thị Thanh Ngân, 

GV 
Na Uy Kinh tế NN 

5. 5
Nguyễn Thị Hà 

Trang, GV 

Mỹ 

 
Kinh tế NN 

6.  
Bùi Nguyễn Phúc 

Thiên Chương, GV 
Mỹ Kinh tế NN 

7. 5
Đòan Nguyễn 

Khánh Trân 

Đại học Kinh tế 

quốc dân 
Kinh tế du lịch  

8.  
Cao Thị Hồng Nga, 

GV 
Na Uy Kinh tế  

9.  Lê Hồng Lam, GV Đại học Đà Nẵng 
Quản trị Kinh 

doanh 
 

10.  Lê Văn Tháp, GV 
Đại học Kinh tế 

TP.HCM 
Kinh tế  

b) Kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư chi phí đào tạo: 

Hàng năm Trường Đại học Nha Trang thường xuyên đầu tư chi cho cơ sở vật 

chất, bổ sung thiết bị dạy và học, tăng số đầu sách trong thư viện, bổ sung thiết bị và 

dụng cụ thí nghiệm, sửa chữa nhỏ, nâng cấp hệ thống internet, E-learning, số hóa tài 

liệu, nâng cấp dịch vụ ký túc xá,… theo yêu cầu của kế hoạch đào tạo và tương xứng 

với mức thu học phí. 

c) Kế hoạch hợp tác quốc tế về đào tạo 

Duy trì tổ chức hằng năm 01 hội nghị, hội thảo khoa học cấp Khoa, và mỗi bộ 

môn tổ chức sinh hoạt học thuật 1 lần/tháng. Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa 

học (NCKH) trong sinh viên, phấn đấu mỗi năm đạt được ít nhất 1 đề tài 

NCKHSV/ngành. 

Đẩy mạnh quan hệ với các địa phương, khai thác các mối quan hệ của học viên 

cao học làm việc ở các cơ quan quản lý, để đấu thầu các đề tài nghiên cứu khoa học 

cấp Tỉnh. Phấn đấu mỗi năm có ít nhất 2 đề tài NCKH cấp Tỉnh hoặc tương đương. 

Phấn đấu duy trì thực hiện các đề tài cấp quốc gia như NAFOSTED, cấp quốc tế. 
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Tăng cường công tác biên soạn các giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo, 

phấn đấu mỗi năm có ít nhất 2 sách được xuất bản. 

Nâng cao năng lực NCKH cho giảng viên trẻ, khuyến khích giảng viên trẻ tham 

dự các lớp bỗi dưỡng kỹ năng nghiên cứu, kèm cặp các giảng viên trẻ trong việc viết 

các bài báo khoa học tham dự hội thảo và xuất bản trên các tạp chí chuyên ngành. 

Phấn đấu mỗi giảng viên đều có thể viết ít nhất 1/2 bài báo mỗi năm, để đạt trung bình 

20 bài báo trong nước mỗi năm. 

Đẩy mạnh viết các bài báo đăng tham dự hội thảo quốc tế, phấn đấu mỗi năm 

toàn khoa có ít nhất 3 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế. 

Tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động Hợp tác quốc tế (HTQT) đã được 

thiết lập trong trao đổi giảng viên và sinh viên, liên kết đào tạo hệ cử nhân và cao học 

cấp bằng nước ngoài. 

Thành lập các nhóm phụ trách Hợp tác đối ngoại (HTĐN) và khuyến khích các 

cán bộ viên chức tham gia để nâng cao năng lực và kinh nghiệm thực hiện các hoạt 

động HTĐN. 

d) Kế hoạch hợp tác đào tạo với đơn vị tuyển dụng nghiên cứu sinh tốt nghiệp. 

 Nội dung này sẽ được cập nhật khi chương trình đi vào triển khai, căn cứ vào 

điều kiện thực tiễn để xác định mục tiêu và xây dựng nội dung kế hoạch.  

e) Mức học phí: 

 Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) và quyết định của Nhà 

trường. Dự kiến mức học phí: 26.000.000đ/nghiên cứu sinh/năm. 
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Phần 4.  

CÁC MINH CHỨNG KÈM THEO ĐỀ ÁN 

1. Quyết nghị của Hội đồng trường về việc mở ngành hoặc chuyên ngành đăng ký 
đào tạo. 

2. Biên bản thông qua đề án của hội đồng khoa học và đào tạo của cơ sở đào tạo. 

3. Các biểu mẫu xác nhận các điều kiện thực tế về đội ngũ giảng viên cơ hữu, kỹ 
thuật viên, cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; 
lý lịch khoa học,  bằng tốt nghiệp.của đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo.  

4. Quyết định thành lập hội đồng biên soạn, hội đồng thẩm định chương trình đào 
tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế. 

5. Biên bản thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng 
thực tế. 

6. Văn bản giải trình việc tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định chương trình đào 
tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế. 

7. Minh chứng về các nội dung tại Điều 3 của Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT. 

8. Phiếu tự đánh giá thực hiện điều kiện mở ngành hoặc chuyên ngành của cơ sở 
đào tạo. 

 

 







BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                               

Khánh Hòa, ngày       tháng       năm 2019 

 

XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

 

1.  Đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng 

1.1 Đội ngũ giảng viên cơ hữu tham gia đào tạo các học phần trong chương trình: 

TT Họ và tên,  
năm sinh,  
chức vụ 
hiện tại 

Chức 
danh

, 
năm 
QĐ 

Học vị, 
nước,  

năm tốt 
nghiệp 

Ngành, 
Chuyên 
ngành 
đào tạo 

Tham gia 
đào tạo 
SĐH 

Thành tích 
khoa học  

Tham gia giảng dạy 
học phần 

1 Đỗ Thị 
Thanh 
Vinh, 
1962 

PGS, 
2016 

Tiến sĩ, 
Pháp, 
2010 

Quản trị 
kinh 
doanh  

2010, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

1 chương 
trình, 6 đề tài,  
6 sách,  
47 bài báo, 
trong đó có 02 
bài báo quốc tế 
uy tín. 

Tổng quan về 
NCKH và phương 
pháp viết LATS; 
Các chuyên đề 
nghiên cứu về quản 
trị nguồn nhân lực 

2 Nguyễn 
Tiến 
Thông, 
1974 

GV, 
1998 

Tiến sĩ, 
Đan 
Mạch, 
2013 

Quản trị 
kinh 
doanh  

2013, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

15 bài báo, 
trong đó có 8 
bài báo quốc tế 
uy tín. 

Các chuyên đề 
nghiên cứu thị 
trường và 
marketing. 

3 Hà Việt 
Hùng, 1972 

GV, 
1996 

Tiến sĩ, 
Đài 
Loan, 
2014 

Quản trị 
kinh 
doanh  

2014, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

1 dự án, 2 bài 
báo báo quốc 
tế uy tín. 

Các chuyên đề 
nghiên cứu về hành 
vi tổ chức 

4 Võ Văn 
Cần, 1974 

GV, 
1998 

Tiến sĩ, 
Na Uy, 
2013 

Quản trị 
kinh 
doanh  

2013, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

6 bài báo, 
trong đó có 02 
bài báo quốc tế 
uy tín. 

Các công cụ trong 
NCKH kinh doanh; 
Các chuyên đề 
nghiên cứu về hành 
vi du khách. 

5 Hồ Huy 
Tựu, 1971 

PGS, 
2018 

Tiến sĩ, 
Na Uy, 
2011 

Marketin
g 

2011, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

5 đề tài, 
03 sách, 
50 bài báo, 
trong đó có 17 
bài báo quốc tế 
uy tín. 

Tổng quan về 
NCKH và phương 
pháp viết LATS; 
Các công cụ trong 
NCKH kinh doanh; 
Các chuyên đề 
nghiên cứu về 
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marketing và hành 
vi người tiêu dùng 

6 Nguyễn Thị 
Kim Anh, 
1962 

 

PGS, 

2007 

Tiến sĩ, 

Việt 
Nam, 

2003 

Kinh tế  2004, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

15 đề tài, 

7 sách, 

2 chương 
trong sách, 

98 bài báo,  
trong đó có 12 
bài báo quốc tế 
uy tín. 

Tổng quan về 
NCKH và phương 
pháp viết LATS; 
Các chuyên đề 
nghiên cứu về quản 
trị chiến lược, quản 
trị ngành. 

7 Nguyễn Thị 
Trâm Anh, 
1969 

GVC
, 

2009 

Tiến sĩ, 

Việt 
Nam, 

2009 

Kinh tế 2009, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

1 đề tài, 

24 bài báo, 
trong đó có 05 
bài báo quốc tế 
uy tín. 

Các chuyên đề 
nghiên cứu về quản 
trị chuỗi cung 
cứng, logistics, 
chuỗi giá trị trong 
doanh nghiệp. 

8 Lê Kim 
Long, 1974 

PGS, 

2018 

Tiến sĩ, 

Na Uy, 

2008 

Kinh tế 2008, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

1 đề tài, 

2 sách, 

40 bài báo, 
trong đó có 07 
bài báo quốc tế 
uy tín. 

Tổng quan về 
NCKH và phương 
pháp viết LATS, 
Các chuyên đề 
nghiên cứu về quản 
trị chiến lược, quản 
trị ngành. 

9 Nguyễn 
Văn Ngọc,  

1970 

GV, 

2003 

Tiến sĩ, 

LB 
Nga, 

2000 

Kinh tế 
và quản 
lý kinh tế 

2005, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

1 đề tài, 2 
sách,  

40 bài báo, 
trong đó có 01 
bài báo quốc tế 
uy tín. 

Các công cụ trong 
NCKH kinh doanh 

10 Lê Chí 
Công, 1980 

PGS, 
2019 

Tiến sĩ, 

Việt 
Nam, 
2015 

Kinh tế 
du lịch 

2015, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

2 đề tài, 4 sách 

33 bài báo, 
trong đó có 05 
bài báo quốc tế 
uy tín. 

Các chuyên đề 
nghiên cứu về phát 
triển ngành du lịch 
và hành vi du 
khách 

11 Nguyễn 
Ngọc Duy 

GV, 

2003 

Tiến sĩ, 

Na Uy, 

2016 

Kinh tế 2016, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

12 bài báo, 
trong đó có 05 
bài báo quốc tế 
uy tín. 

Các công cụ trong 
NCKH kinh doanh; 
Các chuyên đề NC 
về quản trị chiến 
lược, quản trị 
ngành. 

12 Phạm Hồng 
Mạnh,  

1975 

 

GVC
, 

2017 

Tiến sĩ, 

Việt 
Nam, 

2012 

Kinh tế  2012, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

3 đề tài, 3 
sách, 48 bài 
báo, trong đó 
có 01 bài báo 
quốc tế. 

Các chuyên đề 
nghiên cứu về quản 
trị nguồn nhân lực 



 2

13 Quách Thị 
Khánh 
Ngọc, 1977 

 

PGS, 
2019 

Tiến sĩ, 

Na Uy, 

2010 

Kinh tế 2009, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

3 đề tài, 

1 sách, 

11 bài báo, 
trong đó có 09 
bài báo quốc tế 
uy tín. 

Các chuyên đề 
nghiên cứu về quản 
trị ngành, tác động 
của biến đổi khí 
hậu đến kết quả 
kinh doanh của đơn 
vị sản xuất.  

14 Phạm 
Thành 
Thái,  

1977 

GV 
2000 

Tiến sĩ, 
Việt 
Nam, 
2013 

Kinh tế 
phát 
triển 

2013, 
Trường 
Đại học 
Nha 
Trang 

2 đề tài, 1 
sách, 

15 bài báo 

Các công cụ trong 
NCKH kinh doanh; 
Các chuyên đề 
nghiên cứu về cầu 
người tiêu dùng và 
ngành. 

15 Phạm Thị 
Thanh 
Thủy, 1981 

GV, 

2004 

Tiến sĩ, 

Na Uy, 

2013 

Kinh tế 2013, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

2 đề tài 

12 bài báo, 
trong đó có 09 
bài báo quốc tế 
uy tín. 

Các chuyên đề 
nghiên cứu về quản 
trị ngành, phát triển 
sản phẩm. 

16 Nguyễn 
Thành 
Cường, 
1971 

GVC
, 

2010 

Tiến sĩ, 

Việt 
Nam, 
2015 

Kinh tế 
tài chính 
ngân 
hàng 

2015, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

3 đề tài, 

20 bài báo, 
trong đó có 09 
bài báo quốc tế 
uy tín. 

Các công cụ trong 
NCKH kinh doanh; 
Các chuyên đề 
nghiên cứu về quản 
trị tài chính trong 
doanh nghiệp. 

17 Nguyễn Thị 
Hiển, 

1970 

GVC
, 

2008 

Tiến sĩ, 

Việt 
Nam, 

2003 

Kinh tế  2005, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

4 đề tài, 

1 sách, 

30 bài báo 

Các chuyên đề 
nghiên cứu về quản 
trị tài chính trong 
doanh nghiệp. 

18 Phan Thị 
Xuân  
Hương 

GV, 

1998 

Tiến sĩ, 

Việt 
Nam, 

2017 

Quản trị 
Kinh 
doanh 

2018, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

6 bài báo Các chuyên đề 
nghiên cứu về quản 
trị nguồn nhân lực 

19 Trần Thị Ái 
Cẩm 

GV, 

2005 

Tiến sĩ, 

Pháp, 

2017 

Quản trị 
Kinh 
doanh 

2018, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

7 bài báo, 
trong đó có 02 
bài báo quốc tế 
uy tín. 

Các chuyên đề 
nghiên cứu về hành 
vi tổ chức 

20 Võ Văn 
Diễn 

GV, 

2005 

Tiến sĩ, 

Pháp, 

2017 

Quản trị 
Kinh 
doanh 

2018, 
Trường 
ĐH Nha 
Trang 

9 bài báo, 
trong đó có 02 
bài báo quốc tế 
uy tín 

Các công cụ trong 
NCKH kinh doanh; 
Các chuyên đề NC 
về quản trị chuỗi 
cung, chuỗi giá trị 
trong DN 

 

 

 



 3

1.2 Danh sách các GV cơ hữu đứng tên mở ngành 

TT Họ và tên,  
năm sinh,  

chức vụ hiện 
tại 

Học 
hàm, 
năm 
QĐ 

Học vị, 
nước,  

năm tốt 
nghiệp 

Ngành, 
Chuyên 

ngành đào 
tạo 

Tham gia 
đào tạo 
SĐH 

Thành tích khoa học 

1  Đỗ Thị 
Thanh Vinh, 
1962 

PGS, 
2016 

Tiến sĩ, 
Pháp, 
2010 

Quản trị 
kinh doanh  

2010, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

1 chương trình, 6 đề 
tài,  
6 sách,  
47 bài báo, trong đó 
có 02 bài báo quốc 
tế uy tín. 

2  Hà Việt 
Hùng, 1972 

 Tiến sĩ, 
Đài Loan, 
2014 

Quản trị 
kinh doanh  

2014, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

1 dự án, 2 bài báo 
báo quốc tế uy tín. 

3  Võ Văn Cần, 
1974 

 Tiến sĩ, 
Na Uy, 
2013 

Quản trị 
kinh doanh  

2013, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

6 bài báo, trong đó 
có 02 bài báo quốc 
tế uy tín. 

4  Hồ Huy Tựu, 
1971 

PGS, 
2018 

Tiến sĩ, 
Na Uy, 
2011 

Marketing 2011, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

5 đề tài, 
03 sách, 
50 bài báo, trong đó 
có 17 bài báo quốc 
tế uy tín. 

5  Nguyễn Thị 
Trâm Anh, 
1969 

 Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2009 

Kinh tế 2009, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

1 đề tài, 

24 bài báo, trong đó 
có 05 bài báo quốc 
tế uy tín. 

6  Lê Kim 
Long, 1974 

PGS, 

2018 

Tiến sĩ, 

Na Uy, 

2008 

Kinh tế 2008, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

1 đề tài, 

2 sách, 

40 bài báo, trong đó 
có 07 bài báo quốc 
tế uy tín. 

7  Nguyễn Văn 
Ngọc,  

1970 

 Tiến sĩ, 

LB Nga, 

2000 

Kinh tế và 
quản lý 
kinh tế 

2005, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

1 đề tài, 2 sách,  

40 bài báo, trong đó 
có 01 bài báo quốc 
tế uy tín. 

8  Nguyễn 
Ngọc Duy 

 Tiến sĩ, 

Na Uy, 

2016 

Kinh tế 2016, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

12 bài báo, trong đó 
có 05 bài báo quốc 
tế uy tín. 

9  Phạm Hồng 
Mạnh,  

1975 

 Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Kinh tế  2012, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

3 đề tài, 3 sách, 48 
bài báo, trong đó có 
01 bài báo quốc tế. 

10  Phạm Thành 
Thái,  

1977 

 Tiến sĩ, 
Việt Nam, 
2013 

Kinh tế 
phát triển 

2013, 
Trường Đại 
học Nha 
Trang 

2 đề tài, 1 sách, 

15 bài báo 
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11  Phan Thị 
Xuân  Hương 

 Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2017 

Quản trị 
Kinh 
doanh 

2018, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

6 bài báo 

12  Trần Thị Ái 
Cẩm 

 Tiến sĩ, 

Pháp, 

2017 

Quản trị 
Kinh 
doanh 

2018, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

7 bài báo, trong đó 
có 02 bài báo quốc 
tế uy tín. 

13  Võ Văn Diễn  Tiến sĩ, 

Pháp, 

2017 

Quản trị 
Kinh 
doanh 

2018, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

9 bài báo, trong đó 
có 02 bài báo quốc 
tế uy tín 

 

1.3 Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng: 

Số 
TT 

Họ và tên, 
năm sinh, 
chức vụ 
hiện tại 

Học 
hàm, 
năm 

phong 

Học vị, 
nước, 

năm tốt 
nghiệp 

Ngành/ 
Chuyên 
ngành 

Tham 
gia đào 

tạo SĐH 
(năm, 

CSĐT) 

Thành tích 
khoa học (số 
lượng đề tài, 
các bài báo) 

Ghi 
chú 

1. Phạm Đức 
Chính, 
1959 

PGS, 

2011 

TSKH, 

Nga, 

2001 

Kinh tế 
học 

2005 2 đề tài cấp 
Bộ, 3 sách, 10 
bài quốc tế, 
50 bài báo 
trong nước 

ĐH 
Kinh tế 
- Luật 
(ĐHQ
G 
TP.HC
M) 

2. Lê Văn 
Huy, 1975, 
trưởng 
phòng đào 
tạo 

PGS, 

2012 

TS, 

Pháp, 

2008 

Khoa 
học 
quản lý 

2008 2 đề tài cấp 
Bộ, 2 sách, 24 
bài quốc tế, 
76 bài báo 
trong nước 

ĐH 
Kinh tế 
Đà 
Nẵng 

3. Lê Nguyễn 
Hậu 

PGS TS     

4. Lê Công 
Hoa, 1954 

PGS, 

2003 

TS, Việt 

Nam, 

1993 

Kinh tế 
công 
nghiệp 

1994 2 đề tài cấp 
Bộ, 4 đềi tài 
cấp tỉnh, 12 
sách, 24 bài 
quốc tế, 50 
bài báo/hội 
thảo trong 
nước 

ĐH 
Kinh tế 
Quốc 
dân 
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1.4 Danh sách cán bộ quản lý phụ trách đào tạo 

Số 

TT 
Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại 

Trình độ đào 

tạo, năm tốt 

nghiệp 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành 

Ghi 

chú 

1 
PGS,TS. Đặng Xuân Phương, 1975 

Trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học 

PGS. Tiến sĩ, 
2011 

Kỹ thuật cơ 
khí  

2 
Nguyễn Thị Thu Nga, 1978 

Chuyên viên Phòng Đào tạo Sau đại học 
Thạc sĩ, 2009 Kinh tế  

 

 
Trưởng Phòng TCCB và Trưởng đơn vị 

chuyên môn quản lý ngành/chuyên ngành  
đề nghị cho phép đào tạo 

(Ký tên xác nhận) 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH 
 
 
 
 
 
 
 

Trần Đức Lượng 
 

TRƯỞNG KHOA KINH TẾ 
 
 
 
 
 
 
 

Hồ Huy Tựu 
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2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo  

2.1. Phòng học, giảng đường, trang thiết bị phục vụ đào tạo:   

TT. Loại phòng học 
 

Số 
lượng 

Diện 
tích 
(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính  
hỗ trợ giảng dạy  

Tên thiết 
bị 

Số 
lượng 

Phục vụ học 
phần 

1 Phòng học, giảng 
đường 

85 25.94
4 

- Projector 
- Âm thanh 
(bộ) 

85 
85 

Tất cả các học 
phần lý thuyết 

2 Phòng học đa 
phương tiện 

01 120 - Máy tính 
- Projector 
- Âm thanh 
(bộ) 
- Camera 

40 
01 
01 

 
02 

Tất cả các học 
phần lý thuyết  

3 Phòng học ngoại 
ngữ 

01 220 Máy tính 
có trang bị 
âm thanh 
chuẩn 

40 Phục vụ các học 
phần ngoại ngữ 

4 Phòng máy tính 10 1212 Máy tính 
cá nhân 

1300 Tất cả các học 
phần có thực hành 
mô phỏng hoặc 
thao tác trực tiếp 
trên máy tính 

5 Phòng thực hành 
chứng khoán ảo 

01 60 - Projector 
- Máy tính 
cá nhân 

1 
40 

Thực hành mô 
phỏng thị trường 
chứng khoán và 
các học phần kinh 
tế 

6 Trung tâm thực 
hành nghiệp vụ du 
lịch  

01  - Nhà hàng 
phục vụ 
điểm tâm, 
café. 

 Thực hành các 
nghiệp vụ lễ tân, 
pha chế 

             

2.2. Thư viện, giáo trình, sách nghiên cứu, tài liệu tham khảo 

- Tổng diện tích thư viện: 10000 m2, trong đó diện tích phòng đọc: 4000 m2. 

- Số chỗ ngồi: 1000. 

- Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 110. 

- Phần mềm quản lý thư viện: 2 (VLAS: Quản lý tài liệu văn bản, KIPOS: quản lý 

Ebooks - Thư viện số). 

- Thư viện số: Có. 
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- Thư viện kết nối với hệ thống thư viện các trường đại học Phía nam (VILASAL). 

- Việc tra cứu thư viện thông qua Internet. 

- Số lượng sách: 15.000 tên, khoảng 35.000 bản (tài liệu văn bản). 

- Tài liệu điện tử: 4000 tên sách. 

- Cơ sở dữ liệu: Wilson, ABSCO, Applied Acience & Technology, Abstracts, Aquatic 

Sciences and Fisheries Abstracts, Food Science and Technology Abstracts. 

2.2.1. Danh mục tài liệu, giáo trình của ngành đào tạo 

STT Giáo trình/tài liệu 
tham khảo 

 

Tác giả Nhà XB Năm 
XB 

Số 
bản 

Dùng 
cho học 

phần 
1  Statistics for 

management and 
economics, 
abbreviated 

Gerald Keller Mason, OH: 
South-Western 
Cengage 
Learning 

2012 2 Kinh tế 
lượng  

2  Econometric 
analysis 

William H. Greene Boston: 
Prentice Hall 

2012 2 

3  Advances in 
econometrics: 
theory and 
applications  

Miroslav V. Rijeka, Croatia: 
InTech 

2011 1 

4  Introductory 
econometrics: a 
modern approach 

Wooldridge, Jeffrey 
M. 

Mason, OH : 
South-Western, 
Cengage 
Learning 

2013 1 

5  Principles of 
Econometrics 

Carter H. R. & et al. Hoboken, NJ: 
Wiley 

2011 1 

6  Kinh tế lượng (Giáo 
trình)  

Nguyễn Quang 
Dong, Nguyễn Thị 
Minh (Đồng chủ 
biên) 

Hà Nội : Đai 
học Kinh tế 
quốc dân 

2013 5 

7  Giáo trình Quản trị 
học 

Đoàn Thị Thu Hà, 
Nguyễn Thị Ngọc 
Huyền và những 
người khác 

Giao thông vận 
tải 

2006 5 Quản trị 
học 

8  Quản trị học Lê Thế Giới (chủ 
biên), Nguyễn 
Xuân Lãn, Nguyễn 
Phúc Nguyên và 
Nguyễn Thị Loan 

Tài chính 2007 15 

9  Quản trị học Nguyễn Thị Liên 
Diệp 

Lao động xã 
hội 

2010 15 

10  Management Stephen P. Robbins, 
Mary Coulter 

Boston: 
Prentice Hall 

2012 2 
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11  Management 
theory: a critical and 
reflexive reading 

Nanette Monin London; New 
York: 
Routledge 

2004 2 

12  Giáo trình Kỹ năng 
quản trị 

Ngô Kim Thanh, 
Nguyễn Thị Hoài 
Dung 
 

Đại học Kinh tế 
Quốc Dân 

2012 05 

13  Giáo trình Quản trị 
chiến lược và chính 
sách kinh doanh  

Nguyễn Mạnh 
Hùng, Lê Việt 
Long, Đỗ Thị 
Thanh Vinh, 
Nguyễn Kim Nam 

NXB Phương 
Đông 

2013 10 Quản 
trị 

chiến 
lược 

14  Giáo trình Quản trị 
chiến lược  

Ngô Kim Thanh, 
Trương Đức Lực 

Đại học Kinh tế 
Quốc Dân 

2012 16 

15  Quản trị chiến lược  Đoàn Thị Hồng 
Vân (chủ biên), 
Kim Ngọc Đạt 

Thống kê 2010 15 

16  Bài tập Quản trị 
chiến lược 

Ngô Kim Thanh, Lê 
Văn Tâm 

Đại học Kinh tế 
Quốc Dân 

2009 15 

17  Principles of 
strategic 
management 

Tony Morden Aldershot: 
Ashgate 

2007 2 

18  Essentials of 
strategic 
management 

Charles W. Hill, 
Gareth R. Jones 

Australia; 
Mason, Ohio: 
South-Western/ 
Cengage 
Learning 

2012 2 

19  Strategic 
management theory: 
an integrated 
approach 

Charles W.L. Hill, 
Gareth R. Jones 

Mason, OH: 
South-
Western/Cenga
ge Learning 

2010 2 

20  Implementation 
management: high-
speed strategy 
implementation 

Matthias Kolbusa Springer 2013 2 

21  Corporate strategy Richard Lynch Harlow, 
England; New 
York: 
FT/Prentice 
Hall 

2006 2 

22  Strategic 
management: 
concepts and cases 

Fred R. David Upper Saddle 
River, N.J.: 
Prentice Hall 

2011 2 

23  Knowledge 
management 
strategies for 
business 
development  

Meir Russ Hershey, PA: 
Business 
Science 
Reference 

2010 2 
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24  Strategic 
management and 
business policy: 
toward global 
sustainability 
 
 

Thomas L. 
Wheelen, J. David 
Hunger 

Pearson 
Prentice Hall 

2012 2 

25  Giáo trình Quản trị 
marketing 

Phạm Thị Huyền, 
Trương Đình Chiến 

Giáo dục Việt 
Nam 

2012 10 Quản 
trị 

marketi
ng  

26  Quản trị marketing Philip Kotler, 
Kevin Lane Keller 
(Lại Hồng Vân, Vũ 
Hoàng Anh, Mai 
Bích Ngọc dịch) 

Lao động - Xã 
hội 

2013 5 

27  Quản trị marketing Trương Đình Chiến Đại học Kinh tế 
Quốc dân 

2012 17 

28  Essentials of 
marketing research: 
a hands-on 
orientation 

Naresh K. Malhotra 

Boston: 
Pearson 

2015 2 

29  Database marketing: 
analyzing and 
managing customers 

Robert C. Blattberg, 
Byung-Do Kim, 
Scott A. Neslin. 

New York: 
Springer 2008 2 

 

2.2.2. Danh mục sách chuyên khảo của ngành đào tạo 

TT. Tên sách chuyên khảo Nhà xuất bản Năm 
XB 

Số 
lượng 

1  Econometric analysis of cross section 
and panel data 

MIT Press 2010 01 

2  Introductory Econometrics Cambridge 
University Press 

2006 01 

3  Toàn cầu hóa hội nhập và phát triển 
bền vững: Từ góc nhìn triết học đương 
đại 

Chính trị Quốc gia - 
Sự thật 

2011 03 

4  Kinh tế - xã hội Việt Nam hướng tới 
chất lượng tăng trưởng, hội nhập - phát 
triển bền vững 

Thống kê 2004 10 

5  Quản trị học: Dùng cho sinh viên 
trường Đại học, Cao học, khối Quản trị 
Kinh doanh - Kinh tế và các Nhà Quản 
trị 

Lao động 2010 10 

6  Khái luận Quản trị chiến lược 
 

Lao động 2012 10 

7  Quản trị chiến lược (Hoàng Văn Hải, 
Nguyễn Trúc Lê, Nguyễn Mạnh Tuân) 

Đại học QG Hà Nội 2013 5 
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8  Quản trị chiến lược (Lê Thế Giới, 
Nguyễn Thanh Liêm, Trần Hữu Hải) 

Dân trí 2014 5 

9  CIO and corporate strategic 
management: changing role of CIO to 
CEO (Petter Gottschalk) 

Idea Group 
Publication 

2011 2 

10  Strategic management: 
competitiveness & globalization: 
concepts 

South-Western 
Cengage Learning 

2011 2 

11  Strategic management : global cultural 
perspectives for profit and non-profit 
organizations 

Elsevier 
Butterworth-
Heinemann 

2006 2 

12  Lập kế hoạch kinh doanh thắng lợi 
(Garrett Sutton (Thành Khang, Mộng 
Lâm dịch)) 

Văn hóa thông tin 2014 5 

13  Quản trị hành vi tổ chức 
 
Paul Hersey, Ken Blanc Hard (Trần 
Thị Hạnh, Đặng Thành Hưng, Đặng 
Mạnh Phổ biên dịch) 

Thông kê 2005 5 

14  Human resources management for 
public and nonprofit organizations: a 
strategic approach (Joan E. Pynes) 

Jossey-Bass 2009 2 

15  Quản trị marketing (Lê Thế Giới, 
Nguyễn Xuân Lãn) 

Giáo dục 2007 10 

16  Chiến lược Marketing hoàn hảo 
(William M. Luther; Hồng Hạnh dịch) 

Lao động - Xã hội 2011 5 

17  Hoạch định chiến lược marketing hiệu 
quả: How to Write a Marketing Plan 
(John Westwood; Việt Hà, Lan 
Nguyên dịch) 

NXB Tổng hợp Tp. 
HCM 

2008 10 

18  Giáo trình Marketing thương 
mại (Nguyễn Xuân Quang) 

Đại học Kinh tế 
Quốc Dân 

2007 05 

19  Quản trị xúc tiến thương mại trong xây 
dựng và phát triển thương hiệu (An 
Thị Thanh Nhàn, Lục Thị Thu Hường) 

Lao động - Xã hội 
2010 15 

20  Những chiến lược khác biệt để phát 
triển thương hiệu (Công Minh, Tiến 
Huy biên soạn) 

Đại học Sư phạm 
Tp. Hồ Chí Minh 2013 15 

21  Quản trị sản xuất và tác nghiệp trong 
đổi mới và hội nhập 

Thống kê 
2006 10 

22  Quản lý sản xuất và tác nghiệp Giáo dục 2009 10 

23  Công cụ quản trị sản xuất của các 
doanh nghiệp Nhật Bản 

Bách khoa 
2016 5 

24  Quản lý chất lượng tại các doanh 
nghiệp Việt Nam: Nghiên cứu năng 
suất chất lượng 

Đại học Quốc gia Hà 
Nội 2013 5 
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25  Retail product management: buying 
and merchandising 

Routledge 
2006 2 

26  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: 
Phần 1 

Trường ĐH Kinh tế 
HCM 

2013 10 

27  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: 
Phần 2  

Trường ĐH Kinh tế 
HCM 

2014 5 

28  Applied corporate finance: questions, 
problems and making decisions in the 
real world 

Springer 2013 2 

29  Tinh hoa quản trị chuỗi cung ứng  Tổng hợp Tp. HCM 2010 15 

30  Quản trị chuỗi cung ứng: Những trải 
nghiệm tuyệt vời  

Lao động - Xã hội 2013 10 

31  Advanced financial risk management: 
tools & techniques for integrated credit 
risk and interest rate risk management 

John Wiley & Sons 
Singapore 

2013 2 

32  Market risk analysis Wiley 2008 02 

33 Các học thuyết quản lý Chính trị Quốc gia 1996 14 

34  Các lý thuyết kinh tế học Phương tây 
hiện đại 

KHXH 1993 12 

35  Các nhà kinh tế vĩ đại - Cuộc đời, thời 
đại và tư tưởng 

KHXH 1992 11 

36  Các thuyết trình tại lễ trao thưởng 
Nobel về khoa học kinh tế (1969-
1980) 

Chính trị Quốc gia 2000 22 

37  Các thuyết trình tại lễ trao thưởng 
Nobel về khoa học kinh tế (1981-
1990) 

Chính trị Quốc gia 2000 12 

38  Các thuyết trình tại lễ trao thưởng 
Nobel về khoa học kinh tế (1991-
1995) 

Chính trị Quốc gia 2000 25 

 

2.2.3. Danh mục tạp chí của ngành đào tạo 

Tên tạp chí trong nước Nhà xuất bản 

1 Các tạp chí chuyên ngành 
kinh tế, quản trị kinh doanh, 
marketing 

Trong danh mục quy định quy định 
của Hội đồng chức danh giáo sư 
Nhà nước 

Các tạp chí ngoài nước Tên tổ chức 

1 Tạp chí chuyên ngành quản 
trị kinh doanh, marketing 

Các trường Đại học trên thế giới 

2 Tạp chí chuyên ngành quản 
trị kinh doanh, marketing 

Trong danh mục quy định quy định 
của Hội đồng chức danh giáo sư 
Nhà nước 
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3. Hoạt động nghiên cứu khoa học, hướng nghiên cứu luận án  

3.1.  Đề tài khoa học đã thực hiện: 

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa Kinh tế có sự phát triển vượt bậc 

trong những năm qua. Một số giảng viên của Khoa đã chủ nhiệm và tham gia các đề 

tài nghiên cứu trong nước và ngoài nước. Một số đề tài khoa học điển hình trong 5 

năm gần đây được liệt kê dưới đây: 

TT. Tên đề tài Cấp quyết 
 định, mã số 

ngày tháng 
năm/ ngày 
nghiệm thu 

Kết quả 
nghiệm 

thu 
1. Consolidating the economic 

sustainability and competitiveness of 
European fisheries and aquaculture 
sectors to reap the potential of seafood 
markets 

Dự án của 
 Ủy Ban Châu Âu 

2015-2019 Tốt 

2. Đánh giá tác động của chương trình hỗ 
trợ tín dụng đến khai thác thủy sản 

Nafosted 2017-2019 
 

Đang thực 
hiện 

3. Sở thích của người tiêu dùng đối với 
chính sách nuôi tôm bền vững ở Việt 
Nam 

Nafosted 2018-2020 
 

Đang thực 
hiện 

4. Ảnh hưởng của giá trị cảm nhận và tính 
cách cá nhân đến hành vi mua hàng 
trực tuyến của người tiêu dùng Việt 
Nam 

Nafosted 2018-2020 
 

Đang thực 
hiện 

5. Đánh giá tác động của du lịch sinh thái 
đến bảo tồn đa dạng sinh học và phát 
triển kinh tế cộng đồng địa phương 

Quốc tế 2016-2018 
 

Tốt 

6. Nghiên cứu ảnh hưởng của cộng đồng 
đến phát triển bền vững du lịch biển 
đảo duyên hải miền Trung 

Cấp Bộ 2016-2018 
 

Tốt 

7. Nghiên cứu hành vi tiêu dùng bền vững 
của người Việt Nam 

Cấp Bộ 2017-2018 
 

Đã 
nghiệm 

thu cấp cơ 
sở 

8. Phát triển bảo hiểm nuôi trồng thủy sản 
ở Việt Nam 

Cấp Bộ 2017-2018 
 

Đang tiến 
hành 

9. Giải pháp vượt rào cản xuất khẩu của 
các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản 
Việt Nam 

Cấp Bộ 2015-2017 
 

Tốt 
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10.  Phát triển bền vững nghề nuôi tôm thẻ 
chân trắng tại các tỉnh duyên hải Nam 
Trung Bộ 

Cấp Bộ 2014-2016 Tốt 

11. Nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng các sản 
phẩm thịt và cá tại Việt Nam  

Cấp Bộ 2013-2014 Tốt 

12. Phát triển nguồn nhân lực du lịch 
Khánh Hòa trong bối cảnh hội nhập 
quốc tế 

Cấp tỉnh 2017-2019 Tốt 

13. Nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến 
du lịch biển tỉnh Ninh Thuận 

Cấp tỉnh 2017-2018 Xuất sắc 

14. Nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch 
biển đảo Khánh Hòa 

Cấp tỉnh 2014-2016 Tốt 

15. Nghiên cứu xây dựng mối quan hệ lao 
động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.  

Cấp tỉnh 5/2016 Khá 

16. Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh (PCI) của Khánh Hòa giai 
đoạn 2012-2020 

Cấp tỉnh 02/04/2014 Khá 

17. Nghiên cứu phát triển các sản phẩm thủ 
công mỹ nghệ phục vụ du lịch Khánh 
Hòa.  

Cấp Tỉnh 2013, số 
08/2013/HĐGKCV 

9/2014 Tốt  

18. Xây dựng chương trình phát triển kinh 
tế biển huyện Vạn Ninh giai đoạn 2016 
– 2020, định hướng đến năm 2025 

Cấp tỉnh 2015-2016 Tốt 

19. Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của 
tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của 
cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị 
sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh 
Khánh Hòa  

Hợp đồng tư vấn 
cấp Tỉnh 2013-

2014 
 

19/3/2014. Tốt 

20. Xây dựng cấu trúc vốn mục tiêu cho 
các doanh nghiệp phi tài chính niêm 
yết trên thị trường chứng khoán Việt 
Nam 

Cấp Trường 7/2019 Xuất sắc 

21. Phân khúc thị trường khách du lịch 
Nga đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

Cấp Trường, mã số 
TR2017-13-18 

7/2018 Xuất sắc 

22. Nghiên cứu áp dụng mô hình sử dụng 
lao động có trách nhiệm ở các khách 
sạn cao cấp trên địa bàn thành phố Nha 
Trang 

Cấp Trường, mã số 
TR2015 

4/2016 Tốt 
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23. Phân tích hiệu quả sử dụng yếu tố đầu 
vào và khả năng sinh lợi của nghề nuôi 
tôm thẻ chân trắng, huyện Ninh Hòa, 
tỉnh Khánh Hòa 

Cấp Trường 27/04/2013 Khá 

24. Chính sách việc làm và thu nhập trong 
phát triển KT bền vững ở VN giai 
đoạn 2011 – 2020  

Cấp Trường 2013 Khá 

25. Đầu tư vào giáo dục và tăng trưởng 
kinh tế: Trường hợp của Việt Nam 

Cấp Trường 2013 Khá 

26. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến 
sự biến động dòng nhân lực trong các 
khách sạn cao cấp (4 hoặc 5 sao) trên 
địa bàn thành phố Nha Trang.  

Cấp trường  
 

8/2014 Tốt 

27. Phân tích thái độ và hành vi tiêu dùng 
cá tại thành phố Nha Trang 

Cấp trường 2013 Tốt 

28. Ảnh hưởng của các nhân tố của quá 
trình lựa chọn đến quan hệ thỏa mãn-
trung thành đối với các sản phẩm cá 
của người tiêu dùng tại Nha Trang 

Cấp trường 2014 Tốt 

 

3.2. Các hướng nghiên cứu đề tài luận án và dự kiến người hướng dẫn:  

Các hướng nghiên cứu chính của đề tài luận án: 

1) Quản trị chiến lược và kinh doanh 

2) Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

3) BCS/KPI 

4) Quản trị sự thay đổi trong tổ chức  

5) Quản trị thương hiệu 

6) Quản trị dịch vụ 

7) Quản trị kinh doanh quốc tế 

8) Thương mại điện tử 

9) Quản trị các hoạt động chuyên môn trong tổ chức (nhân lực, marketing, sản 

xuất, phân phối, tài chính, R&D, ...) 

10) Phát triển bền vững doanh nghiệp 

11) Phát triển văn hóa tổ chức trong doanh nghiệp 

12) Hình thành và phát triển mạng lưới doanh nghiệp bền vững 

13) Logistic. Quản trị chuỗi cung ứng và các tác nhân trong chuỗi cung ứng 
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14) Rủi ro và quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh 

15) Ra quyết định quản trị trong hoạt động kinh doanh 

16) Nghiên cứu về động cơ/ thái độ/ ý định/ hành vi người tiêu dùng 

17) Đầu tư mạo hiểm trong kinh doanh 

18) Nghiên cứu thị trường trong hệ thống kinh doanh 

19) Nghiên cứu hiệu quả và năng suất trong sản xuất kinh doanh 

 

Dự kiến người hướng dẫn ứng với từng lĩnh vực nghiên cứu: 

TT. Hướng nghiên cứu, lĩnh vực 

nghiên cứu có thể nhận 

hướng dẫn nghiên cứu sinh 

Họ tên, chức danh, học vị người 

có thể hướng dẫn nghiên cứu 

sinh 

Số lượng 

nghiên cứu 

sinh có thể 

tiếp nhận 

1. Quản trị chiến lược và kinh 

doanh 

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh 

PGS.TS. Lê Kim Long 

TS. Lê Chí Công 

TS.Nguyễn Ngọc Duy 

4 

2. Cạnh tranh và năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp 

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh 

TS. Lê Kim Long 

TS. Nguyễn Văn Ngọc 

4 

3. BCS/KPI PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh 
PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Vinh 
TS. Nguyễn Văn Ngọc 
TS. Phan Thị Xuân Hương 

4 

4. Quản trị sự thay đổi trong tổ 

chức  

TS. Quách Thị Khánh Ngọc 

TS. Hà Việt Hùng 

2 

5. Quản trị thương hiệu PGS.TS. Hồ Huy Tựu 

TS. Trần Thị Ái Cẩm 

2 

6. Quản trị dịch vụ TS. Lê Chí Công 1 

7. Quản trị kinh doanh quốc tế PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Vinh 

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh 

TS. Nguyễn Ngọc Duy 

3 

8. Thương mại điện tử TS. Nguyễn Thị Trâm Anh 1 

9. Quản trị các hoạt động 

chuyên môn trong tổ chức 

(nhân lực, marketing, sản 

xuất, phân phối, tài chính, 

R&D, ...) 

PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Vinh 

TS. Nguyễn Tiến Thông 

TS. Quách Thị Khánh Ngọc 

TS. Nguyễn Thành Cường 

4 

10. Phát triển bền vững doanh 

nghiệp 

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh 

TS. Phạm Hồng Mạnh 

2 



 16

11. Phát triển văn hóa tổ chức 

trong doanh nghiệp 

PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Vinh 

TS. Hà Việt Hùng 

2 

12. Hình thành và phát triển 

mạng lưới doanh nghiệp bền 

vững 

PGS.TS. Lê Kim Long 

TS. Nguyễn Ngọc Duy 

TS. Phạm Thành Thái 

3 

13. Logistic. Quản trị chuỗi cung 

ứng và các tác nhân trong 

chuỗi cung ứng 

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh 

TS. Phạm Thị Thanh Thủy 

TS. Võ Văn Diễn 

2 

14. Rủi ro và quản trị rủi ro trong 

hoạt động kinh doanh 

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh  

TS. Võ Văn Cần 

TS. Nguyễn Ngọc Duy 

3 

15. Ra quyết định quản trị trong 

hoạt động kinh doanh 

TS. Nguyễn Văn Ngọc 1 

16. Nghiên cứu về động cơ/ thái 

độ/ ý định/ hành vi người tiêu 

dùng 

PGS.TS. Hồ Huy Tựu 

TS. Nguyễn Tiến Thông 

2 

17. Đầu tư mạo hiểm trong kinh 

doanh 

TS. Nguyễn Thành Cường 

TS. Nguyễn Thị Hiển 

2 

18. Nghiên cứu thị trường trong 

hệ thống kinh doanh 

PGS.TS. Hồ Huy Tựu 

 

1 

19. Nghiên cứu hiệu quả và năng 

suất trong sản xuất kinh 

doanh 

PGS.TS. Lê Kim Long 

TS. Nguyễn Ngọc Duy 

2 

 

3.3. Các công trình đã công bố của cán bộ cơ hữu: 

STT Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 
1. Gestion des ressources 

humaines 
Đỗ Thị thanh Vinh  Giáo trình, NXB Hồng 

Đức, ISBN: 978-604-86-
9980-2, 108 trang, 2016. 

2. La protection internationale 
du patrimoine culturel 
subaquatique 

Đỗ Thị Thanh 
Vinh, Chương 
trong sách: 
Patrimoine naturel 
et culturel de la 
Nouvelle-
Calédonie, 
Céline Castets-
Renard và Guylène 
Nicolas (đồng chủ 
biên). 
 

NXB Harmattan (Pháp), 
ISBN: 978-2-343-03784-
4, trang 197-208, 2015. 
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3. Vai trò của doanh nghiệp xã 
hội trong đào tạo nguồn nhân 
lực phục vụ phát triển bền 
vững du lịch các tỉnh duyên 
hải Nam Trung Bộ  

Đỗ Thị Thanh 
Vinh (đồng tác giả) 

Tạp chí «Quản lý kinh tế»,                   
ISSN: 1859-039X, số 89, 
7&8/2018 

4. Employabilité et insertion 
professionnelle des diplômés 
comme réponses aux défis 
socio-économiques. 

Đỗ Thị thanh Vinh  Kỷ yếu Hội nghị các 
trường đại học Pháp ngữ 
khu vực châu Á – Thái 
Bình Dương, Thái Lan, 
4/2017. 

5. Quản trị chiến lược và chính 
sách kinh doanh 

Nguyễn Mạnh 
Hùng, Lê Việt 
Long, Đỗ Thị 
Thanh Vinh, 
Nguyễn Kim Nam 

Giáo trình, NXB Phương 
Đông, 2013. ISBN: 
2040090000960. 

6. Nghiên cứu các yếu tố ảnh 
hưởng đến lòng trung thành 
của nhân viên ở các khách sạn 
cao cấp tại thành phố Nha 
Trang. 

Đỗ Thị Thanh 
Vinh, Nguyễn Thị 
Thanh Nhân, Lê 
Chí Công  

Tạp chí Kinh tế và Phát 
triển, 7/2014, trang 115-
124. 
 

7. Ngân hàng Đầu tư và phát 
triển Việt Nam – chi nhánh 
tỉnh Kiên Giang – Tăng nguồn 
vốn huy động. 

Đỗ Thị Thanh 
Vinh & Phạm An 
& Đặng Thanh Sơn 

Tạp chí Công Thương, 
3/2014, trang 56-57. 
 

8. Nghiên cứu các nhân tố ảnh 
hưởng đến sự biến động dòng 
nhân lực – Trường hợp các 
khách sạn cao cấp tại Nha 
Trang 

Đỗ Thị Thanh 
Vinh 

Tạp chí Khoa học thương 
mại, ISSN: 1859-3666, số 
93, trang 33-42, 2016. 

9. Ứng dụng khung kỹ năng 
trong quản trị và đánh giá 
nhân sự 

Đỗ Thị Thanh 
Vinh (đồng tác giả) 

Tạp chí Khoa học, Trường 
Đại học Cần Thơ, ISSN: 
1859-2333, số 38/2015, 
trang 10-15, 6/2015. 
 

10. Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn chi 
nhánh Kiên Giang -Nâng cao 
năng lực cạnh tranh 

Đỗ Thị Thanh 
Vinh (đồng tác giả) 

Tạp chí Công thương, 
ISSN: 08866-7756, số 6, 
tr.64-65, 2015. 

11. Về năng lực cạnh tranh của 
Vietcombank chi nhánh Cam 
Ranh 

Đỗ Thị Thanh 
Vinh (đồng tác giả) 

Tạp chí Kinh tế và Dự 
báo, số 5, tr.35-37, 2015. 

12. Nâng cao khả năng tiếp cận 
vốn cho các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ 

Đỗ Thị Thanh 
Vinh (đồng tác giả) 

Tạp chí Tài chính doanh 
nghiệp, ISSI: 005-56, số 9, 
trang 83-84, 7/2014. 

13. Nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực ngành du lịch Ninh 
Thuận 

Đỗ Thị Thanh 
Vinh (đồng tác giả) 

Tạp chí Tài chính doanh 
nghiệp, ISSI: 1859-3887, 
số 5, trang 37-39, 7/2014. 
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14. Ngân hàng thương mại cổ 
phần Đầu tư và phát triển chi 
nhánh tỉnh Kiên Giang – Nâng 
cao chất lượng tín dụng 

Đỗ Thị Thanh 
Vinh (đồng tác giả) 

Tạp chí Công Thương, 
ISSN: 08866-7756, số 5, 
trang 64-65, 2014. 
 

15. Phát triển văn hóa doanh 
nghiệp cho Công ty cổ phần tư 
vấn đầu tư xây dựng Kiến 
Việt 

Đỗ Thị Thanh 
Vinh (đồng tác giả) 

Tạp chí Kinh tế - kỹ thuật, 
ISSN: 0866-7802, số 8, 
trang 35-50, 12/2014. 

16. Nâng cao chất lượng dịch vụ 
bùn khoáng trên địa bàn 
Thành phố Nha Trang - 
Khánh Hòa 

Đỗ Thị Thanh 
Vinh (đồng tác giả) 

Tạp chí Kinh tế và Dự 
báo, số Chuyên đề, tr. 44-
46, 2014. 
 

17. Quản trị có hiệu quả dòng 
nhân lực tại Ngân hàng TMCP 
Xuất nhập khẩu Việt Nam chi 
nhánh Nha Trang 

Đỗ Thị Thanh 
Vinh (đồng tác giả) 

Tạp chí Quản lý Kinh tế, 
số 54, trang 40-51, 2013. 
 

18. Phát triển dịch vụ logistics tại 
Công ty cổ phần vận tải đa 
phương thức – Vietranstimex. 

Hoàng Ngân & Đỗ 
Thị Thanh Vinh 

Kỷ yếu Hội thảo khu vực 
“Khoa học Quản trị và 
Kinh doanh COMB 
2013”, Đà Nẵng, 12/2013 

19. Giải pháp phát triển dịch vụ 
ngân hàng bán lẻ tại Chi 
nhánh ngân hàng Đầu tư và 
phát triển tỉnh Kiên Giang. 

Đỗ Thị Thanh 
Vinh & Đặng 
Thanh Sơn & Ngô 
Xuân Hiền 

Tạp chí Công Thương, 
11/2013, trang 102-103 

20. Nâng cao hiệu quả quản trị rủi 
ro tín dụng tại Chi nhánh ngân 
hàng Đầu tư và phát triển tỉnh 
Kiên Giang. 

Đỗ Thị Thanh 
Vinh &Đặng 
Thanh Sơn & 
Nguyễn Văn 
Nguyên 

Tạp chí Công Thương, 
11/2013, trang 72-73 

21. Xây dựng ma trận kỹ năng 
nghề đánh giá chất lượng nhân 
sự ngành Công nghệ thông tin 
theo tiêu chuẩn Nhật bản. 

Huỳnh Hoàng 
Long& Huỳnh 
Quyết Thắng & Đỗ 
Thị Thanh Vinh 

Tạp chí Khoa học Kinh tế, 
Đại học Kinh tế Đà Nẵng, 
ISSN: 0866-7969, 2015. 

22. Ứng dụng ma trận kỹ năng 
vào quản trị nhân lực ngành 
công nghệ thông tin và đề 
xuất công cụ hỗ trợ giải pháp 
trên nền web. 

Huỳnh Hoàng 
Long& Huỳnh 
Quyết Thắng & Đỗ 
Thị Thanh Vinh 

Tạp chí Công nghệ thông 
tin và Truyền thông,  
6/2013, trang 30-36 
 
 

23. Một số giải pháp giải tỏa hàng 
tồn kho của doanh nghiệp. 

Đỗ Thị Thanh 
Vinh 

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia 
“Kinh tế Việt Nam 2012-
2013: Tái cơ cấu doanh 
nghiệp và cân đối kinh tế 
vĩ mô”, Hà Nội, 1/2013 

24. Quản trị quan hệ khách hang 
tại An Bình Bank – Chi nhánh 
Khánh Hòa 

Nguyễn Thị Kim 
Anh (đồng tác giả) 

Tạp chí Kinh tế và dự báo, 
Chuyên đề, 5/2014 

25. Đánh giá mức độ thỏa mãn 
công việc của nhân viên tại 

Nguyễn Thị Kim 
Anh (đồng tác giả) 

Tạp chí Kinh tế và dự báo, 
Chuyên đề, 7/2014 



 19

ACB Khánh Hòa 
26. Nâng cao năng lực cạnh tranh 

của Công ty cổ phần 
Pymepharco 

Nguyễn Thị Kim 
Anh (đồng tác giả) 

Tạp chí Kinh tế và dự báo, 
số 9, 5/2014 

27. Nâng cao năng lực cạnh tranh 
của khách sạn Novotel Nha 
Trang 

Nguyễn Thị Kim 
Anh (đồng tác giả) 

Tạp chí Kinh tế và dự báo, 
số 22, 11/2014 

28. Nâng cao năng lực cạnh tranh 
của sản phẩm giấy White Top 

Nguyễn Thị Kim 
Anh (đồng tác giả) 

Tạp chí Kinh tế và dự báo, 
số 22, 3/2015 

29. Các nhân tố ảnh hưởng đến 
hoạt động xuất khẩu của các 
DNCB gỗ xuất khẩu tại Bình 
Định 

Nguyễn Thị Kim 
Anh (đồng tác giả) 

Tạp chí Kinh tế và phát 
triển, số 215, 5/2015 

30. Xây dựng chiến lược phát 
triển cảng hàng không quốc tế 
Phú Quốc 

Nguyễn Thị Kim 
Anh (đồng tác giả) 

Tạp chí Kinh tế và dự báo, 
số Chuyên đề, 1/2016 

31. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự 
thỏa mãn của CBVC đối với 
Đài phát thanh và truyền hình 
Kiên Giang 

Nguyễn Thị Kim 
Anh (đồng tác giả) 

Tạp chí Kinh tế và dự báo, 
số 26, 10/2016 

32. Chuỗi giá trị tôm thẻ chân 
trắng: Trường hợp các hộ nuôi 
tại thị xã Ninh Hòa.  

Nguyễn Thị Kim 
Anh và Bùi Ngọc 
Quỳnh 

Tạp chí Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn, Số 
6, Kỳ 2 - tháng 3/2013. 

33. Economic Analysis of Climate 
Change Adaptation Strategies 
in Selected Coastal Areas in 
Indonesia, Philippines and 
Vietnam.  

Kim Anh Thi 
Nguyen, Bui 
Nguyen Phuc 
Thien Chuong, Le 
Thi Huyen Trang 
and Curtis M. Jolly 

World Fish Center, 
Lessons Learned 2013. 

34. Ứng dụng BSC tại trường 
trung học kinh tế Khánh Hòa 

Trần Thị Xuân 
Viên, Nguyễn Văn 
Ngọc 

Tạp chí Kinh tế và Dự 
báo, số 17/2013 (553) – 
2013 

35. Ứng dụng Thẻ điển cân bằng 
(Balanced ScoreCard) tại công 
ty điện lực Kiên Giang 

Nguyễn Văn Ngọc, 
Hồ Mỹ Xuyến 

Tạp chí Tài chính doanh 
nghiệp, số T4/2014 

36. Giải pháp xúc tiến thương mại 
sản phẩm thủy sản Việt Nam 
vào thị trường Nga 

Nguyễn Văn Ngọc, 
Phạm Hồng Mạnh 

Kỷ yếu Hội thảo “Xúc tiến 
thương mại nhằm phát 
triển thủy sản bền vững 
vùng duyên hải miền 
trung”, 3/2014 
 

37. Sự gắn bó của cán bộ công 
nhân viên đối với Trường 
Trung cấp kinh tế Khánh Hòa 

Nguyễn Văn Ngọc 
(đồng tác giả) 

Tạp chí Kinh tế và Dự 
báo, tháng 3/2015 số 
chuyên đề. Tr. 48-50 

38. Phân khúc thị trường du khách 
nội địa đến Nha Trang - 
Khánh Hòa 

Nguyễn Văn Ngọc 
(đồng tác giả) 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: 
Hành vi tiêu dùng mới 
trong cộng đồng ASEAN 
– Cơ hội và thách thức, 
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Trường Đại học Kinh tế - 
Luật, ngày 23/ 1/ 2015 

39. Ứng dụng thẻ điểm cân bằng 
cho Công ty TNHH MTV 
Xuất khẩu thủy sản Khánh 
Hòa (KHASPEXCO) 

Nguyễn Văn Ngọc 
(đồng tác giả) 

Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ, ĐH Đà Nẵng, số 
2(99). 2016 
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Nha Trang;

! .. .

. 
Cdn cu Quyet dinh sd 70/20141QD-TTg ngdy 1011212014 cria Tht ruong Chinh

phri vO vi6c ban hanh Ei6u lp trucmg rtai hoc;

Cin cr? Th6ng ty s6 38/20I0/TT-BGDDT ngity 22/1212010 cia BQ Gido duc vd
Ddo t4o.quy dinh vd di6u kiQn, h6 so, quy trinh cho phdp ddo tao, dinh chi tuy6n sinh, thu
h6i quy€t dinh cho phdp ddo tao cdc ngdLnh hoic chuyOn ngdnh trinh dQ thac s! ti6n si;

Xdt dO nghi cria Tru&ng khoa Kinh t6 vd Trucrng khoa Sau Dai hgc,

QUYETEINH

Di6u 1: Thanh lflp HQi ddng xdy dqng h6 so md ngdnh ddo tao trinh d6 Ti6n si
Quan tri kinh doanh cria Trudng D4i hoc Nha Trang g6m c6c 6n{bit c6 tOn sau:

1. PGS.TS. E6 Thi Thanh Vinh Trudng Dai hgc Nha Trang Chri tich
2. TS. Nguy6n Vdn Nggc Trudng Eai hoc Nha Trang Thu lcj

BO GIAO DUC VA EAO TAO
TRIJONG DAI HQC NHA TRANG

3. TS. LC Kim Long
4. TS. H6 Huy Tyu
5. TS. Tran Dinh Chdt
6. TS. LC Chi C6ng
7. TS.Nguy6nNggcDuy
8. TS. HA ViQt Hnng

CQNG HOAXA Hor CHtTNGHIAVTETNAM
DQc lSp - Tr3 do - H4nh phric

Truong Dai hgc Nha Trang Uy vi€n
Trudng Dai hgc Nha Trang Uy vi€n
Trucnrg Dai hoc Nha Trang Uy vi6n
Trudng Dai hqc Nha Trang Uy vi6n
Truong E4i hgc Nha Trang U- y vi€n
Truong E4i hoc Nha Trang Uy viOn

Didu 2: HQi ddng c6 triich nhiQm xdy dgng H6 so md.ngdnh ddo tao rrinh d6 Ti6n
si Quin tri kinh doanh vd ttuo. c hu&ng quyOn Igi theo Quy ch6 chi ti6u ndi b6 hi6n hdnh.

Di6u 3: Tru0ng khoa Sau Eai hqc vd c6c 6ng/bd c6 t6n trdn chiu tr6ch nhiQm thi
hdnh ouv€t dinh ndv., 'h|,

Noi nhdn:
- Nhu Ei0u 3;
- Luu: VT, SEH

HTEUTR{'ONG



BQ GIAO DUC VA DAo TAo
TRIJONG EAI HOC NHA TRANG

CONG HOA XA HQI CHUNGHIA VIET NAM
DQc l6p - Tq do - Hgnh phric

s':zl2$l /QE-EHNT Khanh Hda, nsdy t1 thdng ,1"? ndm 2017.

QUYBTDINH
V0 viQc thdnh lfp I{$i ddng thAm ilinh

Chro'ng trinh tllro t4o ti6n si ngirnh Quin trf kinh cloanh

HIEU TRI.IONG TRUdNG DAI HQC NHA TRANG

Cdn cri Quyi5t dlnh s6 155/CP ngiry 161811966 cira HQi d6ng Chinh phir vi! vi€c thdnh
ldp vd quy dinh nhiQm vu, quy€n hqn cria Trudng Thuy san, nay ld Trudng EH Nha Trang;

Can cf Th6ng tu s6 }gl2}l7lTf-BGDDT ngity 04/4/2017 cria BQ Gi6o duo vri Edo
taoquy dinh di6u kiQn,.trinh tu, tht tpc m& ngdnh hoflc chuyOn ngdnh ddo tao vd dinh chi
tuydn sinh, thu hdi quyOt dlnh rnd ngdnh ho{c chuy6n ngdnh cldo t4o trinh dQ th4c si hinh
d0 tien si;

Cdn cri Th6ng tu s6 07l2015fiT"EGDET ngity 161412015 cira BQ Gido cluc vir Etro
tao ban hdnh quy dinh vC t<hOi lugng ki6n thuc t6i thi6u, yOu cAu vd ndng luc md nguoi hoc
dqt duo-c sau" t<hi t6t nghigp dOi vdi m6i h'inh elQ d?ro tao cira giao dlrc dai hQc.va qtry trinh
xAy dung, thdrn dinh, ban hdnh chuoug kinh ddo t?o trinh d0 dai hqc, thAc si, ti€n si;

X6t de nghi cria Trudng phdng Ddro tpo Sau E4i hoc,

QUYfT EINH:
Di6u 1. Thdnh l{p HQi d6ng thdm ctlnh Chuong trinh ctdio tqro trinh d6 ti6n si ngdnh

QuAn tri kinh doanh, md s6 62340102 cria Tnrrlng Eai hQc Nha Trang gdm c6c 6ng c6 tdn
sau:

1. cs.TS.Nguy6nrt!tu6n TruongDHKinh#eDHaNOi Chfi rich

2. TS. Nguy6n Nggc Duy Truong DI{ Nha Trang 'l1ru kj
3. GS.TS. Nguy6n Truong Son Trub'ng EH Kinlr tO - DH Ed Ning l)hf,n bi6l
4. PGS.TS. Trdn Dinh Thao I{ge viQn N6ng nghiQp ViQt Nam Phan biQn

5. GS.TS. LC ThC Gi6i Trubng DH Kinh tii - EH DdNfng (Iy vi6n

6. TS, Vuong Vinh HiQp Cdng ty TNHH Long Sinh Uv vi0n

7. GS.TS. V6 Xudn Ti6n Trudng DH Kinh td - Ell Ea Ning lJy vi0u

Ei6u 2, HQi ddng c6 tr6ch nhiQm th6m dinh Chuong trinh ddo t4o trinh dQ rien si
ngdnh Qudn trf kinh doanh cria Trudng Dqli hqc Nha Trang theo quy dinh.

Ei6u 3. T Ddo t4o Sau Epi hgc vd c6c 6ng c6 tdn tr€n chju trrich nhiQm
thi hdnh quyet A1

HIEU TRUONG
Noi nhQn:
- Nhu Di6u 3;
- Luu: VT, SDH.

--Tilw(1



HoIDONG THAM DINH cHT/oNG CQNGHoA XAHQI CHI NGHIAVITT NAM
rniNs oAo r4o rrbN si NcANn

QUAN TRI KINH DOANH

Khdnh Hod, ngdy 07 thdng 12 ndm 2017

BIEN BAN HoP HgI DoNG THAM DINH CHIIoNG TRiNH DAo T4o,
DrEU KrEN Or$,r nAO CHAr LUONG DAO T4O TrrItC TE

rniNn De rrEN si NcAxn euAN TRr KrNH DoANH

Thgc hiQn quytSt einfr s6 tZOtlqO-OfruT ngity 04/t2/2017 cira Hi6u tru&ng Trudng
Dai hoc Nha Trang vA viQc thdnh ldp H6i ddng th m ilinh chucrng trinh <ldo t4o ti6n si nga,nh

Quan td kinh doanh, Md, s6: 62340102.

HQi d6ng gdm thdnh vi€n:

STT Hq vA t6n Chric danh chF,kf
1 GS.TS. NeuvSn K6 TuAn Chn tich HOi ddns 6t%.
2 TS. Neuy6n Ngqc Duy Thu kV HOi ddne /'uH
3 GS.TS. Nguy6n Trudng Son Uy viOn phan bi6n fu,t
4 PGS.TS. Trdn Dinh Thao Uy vi€n phan bi6n ltM,t?, ,
5 GS.TS. l€ The Gioi Uy vi6n HQi el6ng ' ,{t1,/
o TS. Vuong Vinh Hi€p Uy viOn HOi ddne W
7 GS.TS. V6 Xudn Ti6n Uy vion H6i il6ns n,,flLQa

DQc l$p - Tg do - H4nh phric

do : . . . . . . . . . . . . . . . d6 tham dinh chucyn
doanh cua Trudng D4i hqc Nha Trang.

r I ,r r 
^r nann pnan mam ou gom:



NQI DUNG LAM VIEC
m I n 't - ^tL TS..\il+AAh".lfra^...1y.@(Y)/...... dai didn Phong Ddo tao Sau Dai hoc. tuydn bo ly do.

doc Quytlt dinh thanh lap HQi d6ng thAm dinh chuong trinh d?ro tao ti6n si ng?rnh QuAn tri
kinl doanh cria Hi6u trudng Trudng Dai hoc Nha Trang vd dC nghi Chu tich HQi ddng di6u
khiOn phi6n hop.

: "i- '2. GS.TS. Nguyen K€ Turin, Chir tich HQi d6ng, diOu kliidn phi6n hop.

3. TS. ..., dai diOn co s6 tldo tao, bdo ciio vA chuong trinh ddo tao
trinh d doanh vdi c6c n6i dung: Can cu dd xdy dyng chuong trinh
ddo tao; Muc ti€u ddo tao; CAu trtic chuong trinh; Thdi luong chuong trinh; N6i dung chuong

. , a, ^l ' ' ).trinh; Ciic Dd cucrng hoc phdn; C6c di6u ki6n ddm bdo thuc hi6n chuong trinh ddo tao.

+. Y tl6n cua c6c thdnh vien HOi ddng thAm dinh.

a. C6c phan bi6n doc nhan xdt phAn bi6n chuong trinh d2Lo tao, di6u kiQn dArtr b6o ch6t
lugng thuc t6:

x-\- GS.TS. Nguydn Trudng Son - Uy viOn phan bi6n, doc nhan xdt (c6 vdn bAn kdm theo).
- PGS.TS. Trdn Dinh Thao - Uy vi6n phan bi6n, doc nhAn x6t (c6 vdn bdn kdm theo).

.^ .,^. ,).
b. L ac th,u vlen Hor dong n6u cdu hoi.

c. Dai di6n co sd ddo tao trA ldi, cu th6: (gZl rd n6i dung cdu h6i, ngtdi hdi, ch*c trdch' .-.. .;Irong Hot aong. vd Ira lor): ............

5. H6i tl6ng thdm dinh hop ri6ng:

a. BAu ban Ban ki6m phi6u gdm: ..J.

-13....
2

.=

rh.
QOUU



I .^ rr^. rio. Lac nitnn vren rror dong Do phi6u tha'm dinh chuong rini dao tao. didu ki€n ddm bdo thuc 16.

c. Ban ki6m phi6u ldm vi6c, Tru&ng ban ki6m phitlu c6ng b6 kr5t qud:

- 56 phiiiu tan thdnh: /-. I - So phi6u kldng tdn rhdn}: 0-.

- K6r lurin: -Chuong trinh dao tao t dat y6u cAu,4<.lr6ng dat y6u ciu) &t t*At 
"d*

- Dieu kidn dzim bAo thuc t6 (dat y6u cAu/kJrdng d at yeu cira ..dol.. 
" 

,A;.
| ,,. -i , i

d. HQi d6ng thao lutur thdng nhAt bi6n b6n vd kdt ludn cira H6i d6ng.

6. H6i d6ng ti6p tuc hop c6ng khai:

^,, , ,,^.,l
a. Chu tich Hoi d6ng cdng b6 kdt ludn cua Hoi tlong:

- Chuong trinh ddo tao trinh d6 ti6n si ng2rnh Qudn tri kinh doanh cira Trudng Dai hoc
Nha Trang d,ip q"g cdc quy dinh hiQn hdnh cta 86 Girio duc v?r Ddo tao. Di6u ki6n dim bio
thuc t0 tlat y6u cAu theo quy dinh, cu th6:



- Dd nghi BQ Gi6o dpc vd Ddo t4o cho phdp Trudng Dai hoc Nha Trang <ldo t4o tiiin si
ngddr Quan tri kinh doanh.

b. Chri tich HQi ttdng c6ng b6 k6t thrlc phiOn hgp.

Phi6n ho.p k6t thric vdo hdi: .1D. eib lts phnt, ngdy 07 thing12nim2017.

Thu Irf HQi ildng

TS. Nguy6n Ngoc Duy

4



nO ctAo DUC vA DAo rAo cqNG HoA xA ttgl cH0 NcHia vIET NAM

TnuONC DAt l{QC NHA'IITANG DQc L{p - Tr1 Do - H4nh Phtic

Khdnh Hoa, ngdY 24 thang 09 ndm 2019

nAx ctAt rnixH cHiNH su'a oE Au nro NGANH

DAO TAO TRiNH DQ TIEN Si qrxu

Theo yeu cAu crla UQi ddng d6nh giri Dd dn rno ngdnh ddo t?o trinh dd ti'n si

Qu6n rri kinh doanh, IJQi d6ng xdy dung dd 6n md ngirnh xin duoc giai trinh vi cdc n0i

dung chinh sta nhu sau:

YOu ciu l: T'huy€t rninh cp th6 hon rnot s6 nOi dung v€ nhu cAu xd hQi' dtri tuqng

rurin sinh. ydu edu ho t[c ki6n thtrc.

- Da b6'sung nr6t s6 nQi dung vA nhu cALr xzi hdi vh dt,i tt'ong t'ydn sinh trong

muc 1.2. "K6t qud khiro sdt nhu cAu diro tao ti6n si chuyen ngdnh Quirn tri kinh

doanh";

- Da bO sung y€u cAu b6 tirc ki6n thitc trong muc d,1 Danh tnuc hoc ph6n bo sung

kiOn thfc cira phAn "3.2 1. Ke hoach tuy€n sinh"

y6u ciu 2: Chu.ong trinh cldo tao: Eidu chinh gi6m s6 tin chi cho rn6i hoc phan vir

tdng s6 hoc ph6n.

- Dd chinh sua uuc b) Khung k6 ho4ch dao t4o thu6c phAn "3 2 2 K6 hoach dao

t(Io".

YOu ciu 3: Chinh sua nruc ti6u cu th6 de rrinh trilng l6p: b6 sung chuAn dAu ra

- Dd chinh siia uruc ti6u cu th6 v2r b6 sung cnuAn dAu ra.cr Mpc 3 l2 l'orr tiL

chuong trinh ddo tao.

y6u cAu 4: 86 sung chuong trinh tldo tao cho nghi6n cuu sinh c6 bang dgi hqc

- Da bd sung d tnuc 3 2.1. KC hoach tuy6n sinh

YOu cAu 5: B6 sung c6c Phq luc theo dring quy d!nh'

- Da b6 sung c6c phu luc. thOrn Danh srich cdc gido vi0n moi giang



YOu cAu 6: MOt sO y€u cAu khric crla c6c thdnh vi€n HQi d6ng: i.1 Cric phuong phdp

. ;. -,- . -- ,r:-- t- -:: t- '
dAnh giri cdc hoc phan tr,r chon ndn ddng nhAt vir cdn c6 phuong phrip ddnh giri bang

crich thuyir trinh. th6o lu{n: Ki ho?ch d?to tao cin chi tiiit th6 hien tien dQ tung giai

doan hoc tfp vA nghidn cflu (-lS. Vuong Vinh lliQp); ii) 86 sung muc luc D0 6n; Sap

xdp tdi IiQu theo trat tg uu ti6n 1li6n quan den nganh ddo t4o vd ndm xudt bAn gAn

nnAt); Ra sodt lai dA cuong d6 ddnr bio kh6ng trlng lap gin'a cdc hoc phan tPGS.l'S.

TrAn Einh Thao); iii) Hodn thi€n muc luc vd Phu luc cia dA dn (TS. Nguy6n Ngoc

Duv).

- ffu chcdc yOu cAu ndy dd duoc chinh sira, b6 sung dAy dri trong Dd 6n.

THU Kf HQI DONG

PGS.TS. D6 Thi Thanh Vinh TS. Nguy6n VIn Nggc

CHU TICH FIQI DONG



MINH CHỨNG VỀ CÁC NỘI DUNG TẠI ĐIỀU 3 CỦA THÔNG TƯ  

09/2017/TT-BGDĐT. 

1. Ngành đăng ký đào tạo 

a) Đảm bảo điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư 09/2017/ TT-BGDĐT; 

- Ngành đăng ký đào tạo phù hợp với nhu cầu của người học và nhu cầu nguồn nhân lực cho 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng, cả nước; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 
của cơ sở đào được xác định trong phương hướng hoặc kế hoạch phát triển của cơ sở đào tạo 
đã được hội đồng trường quyết nghị thông qua; có phiếu điều tra khảo sát nhu cầu xã hội về 
ngành đang lập đề án đào tạo trình độ tiến sĩ. 

- Tên ngành đào tạo có trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV hiện hành . 

b) Ngành đào tạo trình độ thạc sĩ là ngành đúng là điều kiện đầu vào của ngành đăng ký đào 
tạo trình độ tiến sĩ đã được đào tạo tại cơ sở đào tạo và có học viên đã tốt nghiệp. 

2. Có đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để tổ chức 
đào tạo trình độ tiến sĩ ở ngành đăng ký đào tạo, đáp ứng các điều kiện cụ thể sau: 

a) Có ít nhất 02 phó giáo sư và 3 tiến sĩ là giảng viên cơ hữu ngành đúng hoặc ngành gần với 
ngành đăng ký đào tạo và không trùng với danh sách giảng viên cơ hữu là điều kiện mở ngành 
đào tạo trình độ tiến sĩ của các ngành khác; trong đó có ít nhất 01 giáo sư hoặc phó giáo sư 
đúng ngành chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo và cam kết đảm 
bảo chất lượng đào tạo trước cơ sở đào tạo và xã hội.  

b) Các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình đào tạo tiến sĩ, hướng dẫn nghiên cứu sinh 
đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định tại Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ hiện 
hành; có công bố kết quả nghiên cứu khoa học, được đào tạo phù hợp với nội dung các học 
phần, chuyên đề được phân công thực hiện; 

c) Trong thời gian 5 năm tính đến ngày đề nghị mở ngành: mỗi giảng viên cơ hữu tham gia 
đào tạo công bố ít nhất 3 công trình khoa học trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong 
nước hoặc quốc tế thuộc lĩnh vực ngành đăng ký đào tạo; cơ sở đào tạo đã chủ trì thực hiện ít 
nhất 05 đề tài, nhiệm vụ khoa học từ cấp cơ sở trở lên thuộc lĩnh vực ngành đề nghị cho phép 
đào tạo, trong đó có ít nhất 01 đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp bộ và tương đương trở lên; 

3. Có cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình đáp ứng yêu cầu đào tạo trình độ tiến sĩ của 
ngành đăng ký đào tạo (được minh chứng trong Bảng xác các điều kiện thực tế về đội ngũ 
giảng viên cơ hữu, kỹ thuật viên, cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình, tài liệu phục vụ 
đào tạo) 

Có tạp chí khoa học công nghệ riêng của cơ sở đào tạo: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy 
sản. 

4. Chương trình đào tạo và một số điều kiện khác để thực hiện chương trình đào tạo: 

a) Đã công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo ứng với các trình độ khác nhau, trong đó chuẩn 
đầu ra đào tạo trình độ tiến sĩ tối thiểu là bậc 8 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam; 

b) Có chương trình hợp tác quốc tế liên quan đến ngành đăng ký đào tạo trong trao đổi giảng 
viên, sinh viên, học viên; có kế hoạch mời chuyên gia nước ngoài, chuyên gia là người Việt 
Nam ở nước ngoài tham gia giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh thuộc ngành đăng ký đào 
tạo. 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

____________________________ 

  
Khánh Hòa, ngày        tháng      năm 2019 

  

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

Tên ngành: Quản trị kinh doanh           Mã số: 9340101 

Trình độ: Tiến sĩ 

TT Điều kiện mở ngành theo quy định 
Điều kiện thực tế, 
minh chứng thể 
hiện trong hồ sơ 

Đáp 
ứng/không 

đáp ứng 

1 
  

1. Về ngành đào tạo 
1.1. Ngành đề nghị cho phép đào tạo phù hợp 
với nhu cầu nguồn nhân lực (trên cơ sở kết quả 
khảo sát); 
 
 
1.2. Được xác định trong phương hướng/kế 
hoạch phát triển của cơ sở đào tạo; 
 
 
 
 
1.3. Ngành phải thuộc Danh mục giáo dục, đào 
tạo cấp IV trình độ đại học hiện hành; 
1.4. Quyết nghị của Hội đồng trường thông qua 
việc mở ngành đăng ký đào tạo; 
1.5. Ngành đào tạo trình độ đại học/thạc sĩ là 
ngành đúng, là điều kiện đầu vào của ngành 
đăng ký đào tạo trình độ tiến sĩ đã được đào tạo 
hình thức chính quy tại cơ sở đào tạo và có sinh 
viên/học viên đã tốt nghiệp. 
 

  
- Phiếu khảo sát 
và kết quả khảo 
sát khi tiến hành 
xây dựng chương 
trình 
- Quyết định 
08/QĐ-ĐHNT 
(9/01/2018), Kế 
hoạch phát triển 
đào tạo đến năm 
2021 
- Có trong danh 
mục 
- Có nghị quyết 
 
- Ngành đúng, đã 
được đào tạo trình 
độ đại học và thạc 
sĩ 

  
Đáp ứng 
 
 
 
 
Đáp ứng 
yêu cầu 
 
 
 
 
Đáp ứng  
 
Đáp ứng 
 
Đáp ứng 

2 2. Đội ngũ giảng viên: 
a) Có ít nhất năm (5) giảng viên cơ hữu có chức 
danh giáo sư, phó giáo sư, có bằng tiến sĩ ngành 
đúng hoặc ngành gần với ngành đăng ký đào tạo 
và không trùng với danh sách giảng viên cơ hữu 
là điều kiện mở ngành đào tạo cùng trình độ của 
các ngành khác; trong đó có ít nhất 01 giáo sư 
hoặc phó giáo sư đúng ngành chịu trách nhiệm 
chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo 
và cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo trước cơ 
sở đào tạo và xã hội; 

  
- Danh sách GV 
cơ hữu và lý lịch 
khoa học đính 
kèm trong hồ sơ 
đề án mở ngành. 
 
 
 
 
 

  
Đáp ứng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b) Giảng viên giảng dạy đủ điều kiện; các giảng 
viên khác phải có trình độ tiến sĩ. Giảng viên cơ 
hữu tham gia giảng dạy ít nhất 70% khối lượng 
chương trình đào tạo; Các giảng viên cơ hữu và 
thỉnh giảng đều phải có bằng cấp phù hợp với 
nội dung các học phần được phân công giảng 
dạy; 
c) Đảm bảo điều kiện về nghiên cứu khoa học 
đối với mỗi giảng viên đứng tên chủ trì mở 
ngành và mỗi giảng viên giảng dạy lý thuyết 
phần kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành theo 
quy định; 
d) 30% khối lượng kiến thức còn lại do giảng 
viên thỉnh giảng được ký kết hợp đồng thỉnh 
giảng với cơ sở đào tạo thực hiện; 

Kê khai trong 
phân công giảng 
dạy 
 
 
 
 
Kê khai trong mục 
2.2 của đề án 
 
 
 
Kê khai trong mục 
2.2 của đề án 

Đáp ứng 
 
 
 
 
 
 
Đáp ứng 
 
 
 
 
Đáp ứng 

3 3. Cơ sở vật chất: 
a) Có đủ phòng học, thư viện có phòng tra cứu 
thông tin cung cấp các nguồn thông tin tư liệu 
được cập nhật trong 5 năm, tính đến ngày đề 
nghị mở ngành hoặc thư viện điện tử có bản 
quyền truy cập cơ sở dữ liệu liên quan đến ngành 
đề nghị cho phép đào tạo, đáp ứng yêu cầu giảng 
dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; 
b) Có đủ cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần 
thiết đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và 
nghiên cứu khoa học của ngành đề nghị được 
đào tạo và đảm bảo đủ theo danh mục trang thiết 
bị tối thiểu phục vụ công tác đào tạo 
ngành/nhóm ngành đã được quy định (nếu có); 
c) Có tạp chí khoa học công nghệ riêng của cơ sở 
đào tạo 

  
Thư viện: kê khai 
trong mục 2.3.2 
của đề án 
 
 
 
 
Cơ sở vật chất 
phục vụ: kê khai 
trong mục 2.3 của 
đề án 
 
 
Có tạp chí Khoa 
học Công nghệ 
thủy sản 

  
Đáp ứng 
 
 
 
 
 
 
Đáp ứng 
 
 
 
 
 
Đáp ứng 

4 4. Chương trình đào tạo và một số điều kiện 
khác để thực hiện chương trình đào tạo: 
a) Có chương trình đào tạo của ngành đề nghị 
cho phép đào tạo được xây dựng theo quy định; 
phù hợp với Khung trình độ quốc gia hiện hành; 
được thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học ban hành 
theo quy định; 
b) Đã công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo 
ứng với các trình độ khác nhau, trong đó chuẩn 
đầu ra đào tạo trình độ thạc sĩ tối thiểu phải đạt 
bậc 7, trình độ tiến sĩ tối thiểu là bậc 8 theo 
Khung trình độ quốc gia Việt Nam; 
c) Có kết quả hợp tác với các trường đại học trên 
thế giới trong hoạt động đào tạo và hoạt động 
khoa học công nghệ; 
 
 

  
 
Có các chương 
trình đạo tạo bậc 
đại học và thạc sĩ 
tương ứng 
 
Có công bố trên 
website của 
Trường 
(http://ntu.edu.vn/) 
 
Kê khai trong đề 
án (mục 2.5) 
 
 
 

  
 
Đáp ứng 
 
 
 
 
Đáp ứng 
 
 
 
 
Đáp ứng 
 
 
 
 



d) Đã đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục 
hoặc được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng 
giáo dục theo quy định hiện hành và theo kế 
hoạch kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
e) Có đơn vị quản lý chuyên trách đáp ứng yêu 
cầu chuyên môn nghiệp vụ quản lý đào tạo trình 
độtiến sĩ; đã ban hành quy định đào tạo trình độ 
tiến sĩ của cơ sở đào tạo; 
 
 

Đã kiểm định chất 
lượng cơ sở giáo 
dục lần 2 
 
Phòng ĐT Sau đại 
học quản lý. 
Quyết định 
597/QĐ-ĐHNT và 
598/QĐ-ĐHNT 
ngày 03/7/2017 

Đáp ứng 
 
 
 
Đáp ứng 

5 * Thẩm định chương trình đào tạo và điều kiện 
đảm bảo chất lượng thực tế: 
- Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định ghi 
rõ ngành đào tạo, trình độ, chức danh, đơn vị 
công tác của thành viên. 
- Biên bản hội đồng thẩm định và kết luận. 
- Giải trình của cơ sở đào tạo theo góp ý của hội 
đồng thẩm định (nếu có). 
* Biên bản của hội đồng khoa học đào tạo trường 
thông qua đề án. 

Đã tổ chức thẩm 
định  
Quyết định 
1261/QĐ-ĐHNT, 
ngày 04/12/2017 
 
Văn bản kèm theo 
đề án 
Quyết định **/ 
(hội đồng khoa 
học và đào tạo) 

Đáp ứng  
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Điều kiện thực hiện: Nguồn lực con người khác 
và tài chính 

 Trường ĐH Nha 
Trang với lịch sử 
60 năm hình và 
phát triển, nguồn 
lực con người và 
tài chính đảm bảo; 
có kinh nghiệm 
đào tạo tiến sĩ 

 Đáp ứng 
yêu cầu 

Kết luận của cơ sở đào tạo: 

Trường Đại học Nha Trang đảm bảo tất cả các điều kiện về đội ngũ giảng viên, 
cơ sở vật chất, chương trình đào tạo và một số điều kiện khác đáp ứng yêu cầu và điều 
kiện mở ngành tiến sĩ Quản trị kinh doanh theo quy định của Thông tư 09/2017/TT-
BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo. 

 

  THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO 
(Ký tên, đóng dấu) 

 



PHỤ LỤC  

 

Phụ lục 1: Giấy chứng nhận chức danh phó giáo sư, bằng tiến sĩ 

Phụ lục 2: Lý lịch khoa học các giảng viên tham gia đào tạo 

Phụ lục 3: Đề cương các học phần đào tạo trình độ tiến sĩ 

 



PHỤ LỤC 1 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ, BẰNG TIẾN SĨ 

 



BO GIAO Duc VA DAo TAo
lnuoxc o4r ngc NrrA TRANG

cglvc nde xA Her crr0 NGrfA vrET NAM
EQc lip - Tg do - Hqnh phric

s6 4A8seD-oHr.rr KtuinhHda,nCdy0g ttuing 12 ndm2016

QUYET DINH
Vd viQc b6 nhiQm chric danh Ph6 Girio su nim 2016

HrFu TRTJOT{G TRtIOr.{c DAr HQc NIrA TRANG

Cdn cf Quyiit dinh s6 t 55/CP ngdy t6/SlI966 cria HQi d6ng Chinh phi vd viQc thdnh lflp
vi qui dinh nhiQm vu, quydn hgn cira Trudng I huf sdn, nay ld Truong DH Nha Trang;

Cdn cri Quy6r dinh s6 70/2014/QD-TTg ngiry 10/12/2010 cria Thri tuong Chinh phri vd
vi6c ban hdnh "Di6u le truong D?i hgc";

hinh pht ban
6 gi6o su, vi

Cdn cri Th6ng tu s6 16/2009ffT-BGDDT ngity 17/7/2009 cria BQ trudng 86 Gi6o duc
vdEdo t4o quy dinh chi ti6t vi€c xdt c6ng nhfln, hrty b6 c6ng nhQn tl4t ti6u chudn, t6 nhiQm,
mi6n_ nhiQm chric danh gi6o su, ph6 gi6o su, vd sria tt6i b6 sung theo Th6ng tu s5 3O/20I2/TT-
BGDDT ngdy 11/9/2072;

C[n crt Quy6t dinh s5 ss/QE-FDCDGSNN ngity 10/10t2016 cria Chri tfch HQi ddng
chtc danh gi6o su rihd nudc v6 vi6c c6ng nh n <lat ti0u chu5n chric danh gi6o su, ph6 gi6o su
ndm 2016;

Cdn cf k6t qu6 xdt duyQt cria HQi ddng Khoa hgc vA Ddo tao Trudng;
Xdt d6 nghi cria Trudng phdng T6 chrlc - Hanh chinh,

QUYET D!NH:

Didu 1. B6 nhipm chric danh Ph6 Gi6o su ngdnh Kinh tti, chuy€n nginh Kinh doanh
du lich vd lt henh, dOi vCi fi6n si D6 Thi tnan-n Vinn, fruOmg i<hoa"Kinh u5, Truong
E4i hgc Nha Trang.

Eidu 2. PGS-TS D6 Thi Thanh Vinh c6 tr6ch nhiem thqc hiQn chric ndng, nhiQm vu
theo quy dinh d6i voi nguoi duqc b6 nhi6m chric danl Ph6 Gi6o su.

. Didu3. Cric 6ng Tru&ng phdng T6 chrlc Hdnh chinh, Kti hoach Tdi chinh, Khoa Kinh
t6 vd bd D6 Thi Thanh Vinh chiu tr6ch nhiQ n thi hdnh quytit aint nity J . lV.

Nai nhQn:
f.; 

^- Nnu qleu J;
' ':- LUU: nO Soj V l. TRI.JdNG

DAI HOC



BO GIAO DUc VA DAo TAo
TRI'dNG EAI HQC NHATRANG

cQNG HdA xA Hor cHir NGHia lr_0r Nau
D6c lfp - Tg do - H4nh phric

s6 5y4 /QD-DHNT Khdnh Hda, nCdy 03 thdng 5 ndm 2018

QUYET DINH
Vd viQc b6 nhi$m chric danh Ph6 Gi6o su nim 2018

HIEU TRTIONG TRI.IOI.{G DAI HQC NIIA TRANG

CEn cir Quy6t dinl sd 155/CP ngity 1618/1966 cua HQi d6ng Chinh phu vd viQc rhelrh Dp
vd qui dinh nhiQm vu, quydn han cria Trudng Thuj sAn, nay ld Truong DH Nh aTrang;

Cdn cri Quy6t dinh s6 70/2014/QE-TTg ngity 10/12/2010 cua Thrl ru6ng Chinh phir vA
viOc ban hantr "Di6u lQ trudrng E4i hoc";

Cdn cir Th6ng ru liOn tich s5 OIIZOOgTIfT-BGDET-BNV ngiry 15/4/2009 crla BQ Gi6o
dpc Dio tpo vd BQ N6i vu, vd viQc.hudng dAn quydn t1r chrl, tg cfriu tacn nhiQm vA thuc hi6n
nhiQm vu, t6 chric bQ m6y, bi6n ch6 d6i vdi don vi sg nghiep c6ng lflp gi6o dgc vd ttdo tao;

. Cin crl quy6t.Oiqr s6ZOtZOtUpO-TTg ngdy 2714/2012 crla Thri ru6ng Chinh phu sria
d6i, b6 sung mdt s6 didu cria "Quy ttinh tieu chuAn, thri tUc b6 nhiQm, mi6n nhiQm chric danh
gi6o su, ph6 giao su", ban hdnh theo quy6t Ainfr s6 tlltZOOt/qO-TTg ngdy 3I/1212008;

CEa cri Quy6t dinh s6 06/QD-IDCDGSNN ngdy 05/3/2018 cria Chu tich HQi ddng chric
danh girio su nhd nudc vd viQc o6ng nh6n t14t ti0u chudn chrlc danh gi6o su, ph6 gi6o su nim
2017;

Cbn cri k6t quA x6t duyQt cria H6i ddng Khoa hgc vd Ddo tao Trudng ngdy 021512018;

Xdt de nghi cria Trudng phdng T6 chric - Hdnh chintr,

QUYET DINH:

. Diiiu-l. eO nfripm chric danh Ph6 Gi6o su ngdnh Kinh t6, chuy6n ngdnh Marketing,
aOi vOl ti6n si Hd Huy Tr;u, giang vi6n Khoa Kinh t6, Truong D4i hgc Nha Trang.

Huy Tuu c6 tr6ch nhi6m thlrc hi6n chrlc ndng, nhipm vq theo quy
bO nniem chric danh Ph6 Gi6o su, du-o. c hu&ng quydn loi vd cric
ti6u ndi bQ cria Trucr g kti tt ngdy 0115/2018.

Di6u 3. Cdc 6ng Tru&ng phdng T6 chric Hinh chinh, K6 ho4ch - Tdi chinh, Trudng
Khoa Kinh t6, c6c Trudng ifon vi c6 li€n quan vd PGS-TS H6 Huy Trru chiu trdch nhi6m
thi hanh quy6t ditrh nil. li'-al/

/

Nai nhfin:
- Nhu di6u 3;
- Luu: VT, hd so, TCHC.



CQNG HOAxA HQr CH{TNGHIAVTETNAM
D$c lip - TB do - Hlnh phric

s6 9ff0 /QD-DHNr Khdnh Hda, nCdy 03 thdng 5 ndm 2018

QUYET DINH
Vd viQc b6 nhiQm chric danh Ph6 Gi6o su nim 2018

HIDU TRTIC'NG TRIIONG DAI HQC NHA TRANG

Cdn cf Quy6t dinh s6 155/CP ngity 16/8/1966 cria HQi d6ng Chinh phn vd vipc thAnh lQp
vd qui dfuh nhiQm'vg, quy6n h4n cria Trudng Thuj.sAn, nay ld Truong DH Nha Trang;

Cbn ct Quy6t dinh s6 70/2014/QE-TTg ngiry 10/12/2010 crla Thri ruong Chinh ph0 vd
viQc ban hdnh "Ei0u lQ trudng E4i hgc";

Cbn cri Th6ng ru li6n tlch s6 OI:ZOOS:'rILT-BGDDT-BNV ngity 15/4/2009 cria 86 Gi6o
dgc Ddo tao vA BQ N6i vu, vA viQc.huong ddn quydn t1l chi, tg chju tr6ch nhi6m vd thuc hiCn
nhiQm vu, t6 chr?c bQ m6y, bi6n cn5 e6i voi don vi sU nghiQp c6ng l{p gi6o dgc vd dAo t4o;

" Cdn crl quy6t ainl s6 ZOtzOtzttqO-TTg ngdy 27/4/2012 crla Thri tudng Chinh phri srla
e6i, b6 sung mQt s5 ttidu cua "Quy dinh tiOu chuAq ftt tuc b6 nhiem, mi6n nfrigm chirc danh
gi6o su, ph6 giSo su", ban hdnh theo Quyiit 6inh s6 174/2008/QE-TTg ngdy 3l/1212008;

Cdn cri Quy6t dinh s6 06/QD-IDCDGSNN ngdy 05/312018 cia Chri tich Hoi cldng chirc
danh gi6o su nhd nudc vd viQc c6ng nhan dat ti6u chudn chilc danh gi6o su, ph6 gi6o su ndm
2011:

Cdn crl kilt qu6 xdt duyQt cria HQi d6ng Kloa hoc vd Ddo t4o Trudng ngiry 0215/2018;
-',, -^Xdt d6 nghi cta Trudng phdng T6 chrlc - Hdnh chinh,

QUYET D!NH:

Didu 1. B6 nhiQm chfc daffi Ph6 Gido su ngdnh Kirrh t6, chuy€n ngdnh Kinh tti hoc,
dOi vOi ti6n si LG Kim Long, giAng vi6n Khoa Kinh t6, Trudng Dai hoc Nha Trang.

thUc hiQn chric n5ng, nhiQm vr,r theo quy
Gido su, tlugc hudng quy6n loi vd cdc
tu ngdy 0l/5/2018.

Didu 3. C6c 6ng Trudng phdng T6 chfc Hdni chinh, Ki5 ho4ch - Tdi chinh, Tru&ng
Khoa Kinh 10, c6c Tru0ng dgn vi c6 li6n quan vd PGS-TS L€ Kim Long chiu trdch nhiOm
thi hanh ouv6t dinh nity. /,.,, . ..1/

/

BO GIAO DvC VA DAo TAo
TRr-roNG DAr HQC NHA TRANG

Nai nhQn:
- Nhu di6u 3;
- Luu: VT, h6 so, TCHC.

TRIIOI.Ic

-

Trang Si Trung



IIOI DONG CHUC DANH
GI,io ST' NEA NI'dC

/Jf ,f -re//C) f,he0'es'v;- aaz' e4/ nALa,

-hr% f u42.
CONG HoA xA HOI clr0 NGHIA vIST NAM

E6c lAp - Tr5 do - II4nh Phtic

cH0 rICH HQr DONG crttc DANrr GL(o srt NHA M€l;';; -;,,...,.,

iai Didu 1 chiu tr6ch nhigm tlni n-,f, quy6t cinh nay.i

car crl Quy6t dilh s6 1.74/2008/QD-TTg ngiry 3t/12/2008 cira Tht tuc'ng chinh
pht ban hdmh 

..Qni eiofr tiOu chudn, thri tUc b6 nhigm, miSn nhiQm chirc danh gi6o su, ph6

gi6o srl';- 
Cdn cu Quy6t dtth s6 202012/QD-TTg ngiry 2714/2012 cua Thri tuong Chinh pbti,

sria A6i, Ud..-i 
"rOt 

stl eieu cria "QuV linfr tieu cfruan, ttru t.rrc b6.nniem, miSn nhit. m

chric danh gi6o1u, ph6 gi6o su,' ban Lanh kdm theo Quy6t Ainfr s6 tZ+lZOOglQO-ttg

neily 3I/12/2008 cta Tht tuong Chinh pht;
Cin cu Quy6t ein-n sO ZOfiQp-'ITg ngdv 26/512014 cira Tht tu6ng Chinh phu v0

rhd nu6c nhiOm kj 2014-2019;
gity 25/6/2014 cira Thti tuong Chinh pht ve

iiio su nhd nu6c nhi6m h) 2014-2019 duqc

ity 26/512014 cria Thri tu6ng Chinh phn;

)DT ngdY 15/7201 i6o

i hoat dQng cfia H0 su

nhd nu6c, c6c HOi d6ng Chirc danh gi6o su ngdnh" li6n ngtuh vd i6o

su co so;
Cin cri Th6ng tu sd, 05/2014ffI-BGDDT ngiry 28/0.2/2014 cita B0 truong B0 Gi6o

dpc vd Ddo teo sria-ct6i, b6 sung m6t s6 didu. cua Quy chti t6 chric vd hoAt ttQng cria HQi

d6ng Chfc danh gi6o su nhd nu6c, c6c H6i dring Chirc danh gi6o su nganh li:11C*-":
H0i-d6ng chric danh gi6o su co sd ban hdnh kdm theo Th6ng tu s6 25/20131'IT-BGDDT

ngdy 15/7/2013 cira Bd tru&ng BQ Gi6o dqc ve Dao tao;

Cdn cri k6t. qui x6t cdng nhan d4t ti6u chu6n chuc.dar.rh gi6o su, ph6 gi6o su nim

2017 tai Ki hop lan t8 vdNghl quv6t s6 02AIQ-TDCDGSNN ngdv

2710212018 ci:aHQi
X6t dd nghi c 8i6o su nhd nu6c,

QIIYETDF.{H:

Didu 1: C6ng nh4n dat ti€u chudn chuc danh'gi6o su v?r pho gi6o su ndm 2017 cho

c6c nhd gi6o (danh s6ch kdm theo).

Didu 2: Quytit dinh ndy c6 hi0u luc thi hdnh kO tu ngay ki'

Didu 3: T6ng Thu ky Hoi d6ng Chirc danh gido su nhA nudc, Thri truong cdc co sd

gi6o d-uc dai hoc viciic co quan, tlcmvi c6 li6n quan, c6c tthit 916o c6 t6n trong danh s6ch

s6:06lQB-rpcocsur.t HdNAi,ngay0fthdng 3 ndm 2018

QungTDtr-{H
Cdng nhin dgt ti6u chuin cllic danh gi6o su, ph6 gi:lo su

CE
Nti nhQn:
- ThU tucrng Chinl ph0 (d€ b/c);
- Ph6 Thn tuong Chinh phtj Vfi Dlic Dam (dC b/c);
- Nhu Didu 3;
- Website HDCDGSNN;
-LuuW. uAn Nh3
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Trrrlng Dai hoc Khoa hgc C6ng ngh6 euiic lflp V6n L6m

Theo dd nghi cria khon, !0 m6n eunn tr! Kinh doanh
Cip cho

IIi Vi6t Htng

BIng Ti6n si

Vdi rit cd danhhiOu, quyAn vi ddc cpydn kdm theo

D6 ldur chring diAu ndy, vdn bing 
{11<lo 96p kdm theo con d6u cia Trucrng

thdng Sriu ndm Hai nghin kh6ng fi-dm mudi b6n

ChiL kf: Zu Ting Fong
Tnr&ng phdng Ddo tao

Chfr ky: Chur-Kan lJnr.r
Hi€u tru6ng

Ngdy 18 thring 8 ndnr 2014
Ngudi djch

Nguydn I{riu Dlng

e*-

,l$^,Y6.%l'tttnntt&t





TRuCnrc DAr rrgc rRoMSo
CAP CHO

v6 vAN CAN

lJ41\(r

TrEN sY xsoA rrec xA ner

:. oiloru0rcrdcHuc.ninuctffir{omso, ngdy 10 thang i nFan2AL3

IIIEU TRUONG
(Kj,ten)

TRIIoNG pHdtllc crAo vu
6i ftn)



Co' sd' tI6 chring n-irAn

Hc.r vd tdn; VO VFn Cin
Tiit nghi6p: Ti6n s! Khoa hoc xI h6i
Ngirnh: Quin tri kinh doantr

Ngity sinh:22112/1974

Ngdv hoirn Lhinh: 2{/05/2013

Tromso, ngdy 10 thring 7 ndm2013

chn d6
Nini

hec

56 dn

chi
Di6rn

Kh6a hoc

soK-8003 Tii chinJr ning cao cho tidn si 1009 IO Dat

MNF-8000 Phucmg phap nghi6n cuu 20r0 5 Dat

soK- 8810
Chuydn d6 ddc biCt kinl t6 lucmg cho ti€.n si "Ttrng hgp

c6c nghi€n c(ru gin d6y v€ m6 hinh h6a vA du b/ro"
20r0 i0 Dat

BED-8805 CJruydn tl6 ddc biQt QuAn tri kinh doanh cho 1i6n si 2011 5 Dat

Giing thrl

BED-8890

BAi -eiang dLroc phdn c6ng: "'fir cdu hdi nghi0n crlm d6n

hdm ! chinh sdch, lAnr cdch nio c6 the dua ngbidn cr?u

du lich ung durg cho nhfng ngudi lAnr chinh siich trong

thuc tii"

2013 Eat

Luin 6n

BED-8900
Ludn 6n tiiln s!: "M6 hiuh h6a hdm cAu du lich, lua

chon phuong tidn di lai vir long rn$g thanh didm d€n''
2013 i50 Dst



BESKRTVELSE AV PI{,D,-GRADEN I SAMFUNNSVITENSKAP

MAlsetting med utdaEtringctl
Gradcn phi-ilosophiae doctoi (ph,d.) i sanfunDsvitcnskap skal kvalifiscrc for forshtingsYirksontret pe et hoyt faglig niv[ og for

amet arbeid i samfiinnct hYor dct stillcs store kov til vitonskapelig inDsikl. Cionnom studict skal kandidaten ogsi ia trdning j

formidling av vitenskapelig atbeid.

OmfsDg og samrDclsetning av studicprogrrmmct
Ph.d.-pigrlnimet i sarnfunn'svitenskap-er et 3-irig studicprogram (l80 studjepoeng). UtdaDniDgen omfatter en oPplcringsdel,

proveiotelesning og avhandling, OppJeringsdelen skel omfatte minsl 30 studiepoeng og inneholdc kurs som er relevan! for den

aktuellc doktorgradsutdanhi[gen, inkludert emner/Lurs i etikir og vilenskapsteori. innholdet i oppl?eringsdelcn md lele slik at

det sarnmen med arbeidet med avhandlilger gir den nodvendige faglige bredde og fordyPDing, AYhandl;ngen sksl vcre el

selvstendig forslcringsarbeid som oppfiller intcrnasjonalc staodarde( inncn fagomidel. Avhandlingen skal bidra t a utviklc ny

faglig kunnskap og ligge pe d nivA som tilsier a( den rii kunne publisercs som co del av fagets \,itenskapeligc Utteratur.

Studicpoeng
St!diepoeng er rn6l pa arbeidsomfang. 60 st!diepoeng tilsvarer ett strdioArs heliids arbeidsinnsats.

Karakt€rskala
Vurdeingsutfykket ved eksamen, bedommelse av oppgave eller onDcn \jurdcring eri

a) besdtt/ikke bestitt, eller
b) en gredert skala mcd 5 trinn fra A til E for bcsratt og F fbr ikke bestitt.

Bokstavkaraktcrkinncnc har folgende bctcgnelsc og generell, kvalitativ besl$ivelse:

A Fremra8onde FrenuageDdc prestasjon som klart utmerker seg Kandidaten viser svan god

vuFdenngsevnc og stor grad av selvstendighet

B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderiDgsevrle og sclvsrendighet.

C God Jevnt god p(estasjoll som er tilfredsstillende Pa de flesfe onYnder' Kandidaten viser
god vurdering,sevne og selvstcndighct pe de vikigste omredcne

D NoksA god En akseptobel prestasj on med nocn vesentlige mangler' Kandidateo viser en viss grad

av vurderingsevre og selvstendighet,

E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfiedsitiller minimumskavene, men heller ikJce nrer Ksndidaten viser

liteo vurdefingsevne og selvstendighet, t- 
-

F lkke bsstitt Prcstasjon som ikke tilfrcdsstiller dc rglige min imumskraveire. KaDdidaten viser bAde

manglende vurderingsevne og selvstcndjgh

For 01.07.2 003 ble eB av folgende karaktersvstemer ben)tteli
a) L,iudabilis prae ceteris

Laudabilis
Hgud itlaudabilis
Non conternnendus
lmmaturus

Kandidater som fer darlisere karal<ter enn 4.0 har ikke bestAtt.

b) B estett/ikke bestAtt

c) Laudabilis
St6r tillsudabilis
Kan Ia laudabilis
Kan vcl fil laudabilis
IJaud illaudabilis
Stir til haud iltaudabilis

t.0-1.5
l.o - l.l

3.3 - 4.O

uten lallverdi

Lil oEmedz.l5
til og med 2.35
til og med ?.i5
til og med 2,7 j
til og med 2.95
til oe med 3.15

Kandidater som ftr darligere karakler enn 3.15 htu ikke bestttf.



Grunnlag for vitnemil

Navn: Can, Vo Van

tlniversitetet i Tlomss

FoI: 2zl214

Oppoedd grod: 24 05'20I3

Grad: PhD i ssrfiinnsvitenskaP

iiua;eprogtam, fl a -utdanning i bedriflsokonomt Kxrakter
Semcster

2009 host

2010 vir
ing

2619 r.lr

ourism demand modelliog anc

2011 hsst

2013 \'lr

Bcstatt

B estatt

B esi':1t

Bc-st5(t

Bestet

l0
5

t0

forecasting"

BED-8805 Ph d spcsialpensum ibcdriftsskonomi

Prsveforclcstring
i,l"rj]iisd'"-" " on.a. proveforelesning i bedrifi sskononri

lDei emne' "From relem ch qucsllo1 Io
'[ir' 

,"iirrrn n oppti"d tourism be usefiLl for

2013 vAr 150 Bcsten
Avhandling
BED-8900 Ph.d.-avhandling i bedriflsokonomi'fiii,t 

pa *n"nitirs' " lfiodelli,ng tourLw deiland' Iraret tnode

ciorcL and dest;nation toYal4t
Sun: I80,0

D isputasch ble avholdl 24 rnai 20 | 3 Kree'ing lant sted 2E

5 stp. i ph d.grldcn.

.juni20l3 Ennct MNF-s000 Forsknins os forskningsfomidling erFl5 stp men er godkjcnr med

Tromss, l0 juli 2013

\

',a G \\i
teder av \,itnemilet
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cONG non xA nQl cs&,nueniB. vlff rusnt
DOc lOp - Tu do - Honh Ph0c

sO tndl$NA nO Cr-rq.O D[tC VA gAS T'.ACI

Con crir dd nghi cOc HQi eong cheim ludn on ti6r sI cdp rho nuoc
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tgi Trudng Doi hoc Kirrl-, idQudc cidn
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crAnn ndc n4"r nqc oa ruixc
Cin cit dd nghi cria Hdi d6ng chdm luf n rin iidn si cdp nhd nudc

hop ngdy 19 rh6ng 6 n5m 2009

tai Dai hoc Dd Ndng

cOrue NHAN Hec vt vA cAp BANG
A2

T'TEhT ST

KINTI TE

cho bahtgu-v6n Thi Tr6rn Amtl
Sinh ngdy 02/0]/1969 tai Khdnh Hba

cntrNc TIIIJc sAolri:le vdt nil criru
55 chtng SCT/BS

n-,t,- rtarrr !v..,.-. .,

Pi{UdNC PHUC1C HOT

s6:32571QD-DHDN 1g6y 2 3110i20n9

so'hieubtrng, 000018
Sd vAo sd : AA00l J

''1 f'a n "' !'!"'' 
"' 

tfu"'
Quy8i dinh c6ng ni,Ari hbc vi vd cl'p bang

Dd, Ndng, nEdy z: thd,ng s nd,ftL 20t0

cl+lr sdc BAr Hoc oA xAr.rc

I

i.^: CONG HOA }Li HO] CH8 NGHIA \TIET NA\,{
-i B6c l6p - Trr do - HAnh phrlc

}UTViNGA
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TRT/C'I.{G DAI HQC TROMSO (UiT)

CAPCHO

LEKIMLONG

r3llvsBq

ffEN Sf ptO - Philosophy Doctor)

Linh vEc: Khoa hgc xi hQi

TROMSO, ngAy 10, thdng7,n6m2009

Gi6m diSc nghiGn criu

. @nkf)

$ipu tru6mg

(De kt)

Tnudtvc pfloilc.niclrlc.HAilH 
clfu H

ff4dlxgtrnY'drhw



THdNG TIN VE van BANC

IIo vi TOn: Long, Le I(im

Trinh tIQ: TiSn s! frong linh vrlc khoa hoc xE hQi

Chuong trinh nghidn cri'u: Ti6n s! kinh t6

t; t;

TRTIONG DAr rrge TROMSO

Sd c6ng dfrn: 16107425946

Ngdy brio r'6: 05-06-2009

Tromso, ngdy 10, thdng 7 , ndnt 2009

Tru6'ng Phdng Khio thi

,i

c;

Hg" Li S6
chf

tin Xep
Ioai

3\
^ \o\
cr,
vd/

I(hda hgc
soK-3020
soK-3002
soK-8000

s\T'-8034

Kinh t€ luqng
KinI td tii nguyEn nAng cao

!."
Itnl1 le thuy san nalu cao

Lf thuytit rrd choi vd khai th6c thriy
sAn (i6p hgc 6 Helsiki - Phen Lan)
Lich sir khoa hoc

Thu, 2005
Xudn,2006
Thu, 2006
Xudn,2007

Xudn,2008

10

10

5

5

3

A

Dat
Dat

Dat
Bii giing
thfr
soK-8890

Bei giang.tht cho Ti6n sy vA kinl te
vdi chi d6: :.,.
"Su dyng ly thuy€t trd choi de phAn

tich cdc xung d6t kinh t5"
(Game theory as a tool for analyzing
economics conflicts)

XuAn, 2009 Dat

)N

Lufn du
soK-8900

Lu@n 5n Ti6n s! Iinh I'uc kinh t6
"Ti6m nEng hop t6c tlong c6c ngh6

.l
c6 di cu qua c\c qudc gia - Lj thuyOt
vd rtp dilng cho chii5n lug'c nghA c6
Vi6t Nam trong vtng Bi6n D6ng"
(The Potential for Cooperation in
Shared Fisheries - Theory and
Application to Vietnam's Fisheries
Sffategy in the South China Sea)

XuFn,2009 147 Dat iAl\

T6ng s6 180
Ghi cbri A: XuAt sdc: B: Rit t6t: C: T6i: D: Khri: 0: Truns binh: F: R6t

(Ea ky)
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Grunnlag for vitnemil

Navn: Long, Lc Kim
Gnd: PHD I SAMFLINNSVITENSKAP
Studieprogrofl : PhD-uldanning j samf'unnsrkonomi

Universifetet i Tromsa

Fr'r:16101425946
Oppnidd gad; 05.06.2009

Emuc Semcstar Kirakt.r
Oppleringsdel
soK.3020
30K-3002
soK.8000

2005 hsst

2006 vir
2006 h6sr

2007 yir
2008 vAr

2009 vdr'

BeslStt

Innpssse(

Bcstett

BestAn

@konorhEtri

Videregtrcnde lessursokonomi

Advonccd Fisheries Economics

l0
t0
l

5

3

- csmc Thcor and Fishcrics (Hclsing.in yliopisro )
SVF-8034 Vircnskapsrcori

Prrv.for.lcaning
SOK-8890 PhDproveforelesningisamfunnsskonomi

Provcforclesning ovcr oppgitt cmne: ,'Game theory as ! tool fo,
analysing
econorh ic conUicts,'

Avherdling
SOK-t900 Samfunnsskonomi PhD rvhondling 2009 vir
,.. nuel pi ouhaadling: "The potential lor Coopet dtion iE Shorc.l

Fkherles - Theoty and Application to yietnohir Fisherie,t S:trdteg)
ik the Sotth China Seo"

I4'l BestiA

Tromsa, 10. juli 2009

Sum: 180,0
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Ekamcnsinspcktor



e0 crAo nuc uEru BANG NGA
EAru mff;fi4

HOr obrrrc xnr nuvgr luAru Aru rt6'w si rtsru nallc ruce

Theo Quy6t dinh cria H6i dbng

Trudng Dai Hoc Ki ThuAt Qudc Gia Oryol

Thir ky' HQi d6ng

tda kyl
Mdt-xcg-\,a, rLgAy 14 / 04 /2000

Cdp cho

NGUYET{ VAN NGOC

Hoc vi

TIEN SI KINH TE

c6ng nhQn di hodn thinh cdc khda hoc dai cuong vA chuy6n ngAnh trong
nghiOn criu khoa hoc theo qui dinh cira Trudng ddi vdi Hqc vi Ti6n si'

, Bing ndy c6 giA ri tri ngey ki
vi d6ng ddu cria Hdi dbng tai Mdt-xco'va, Li€n bang Nga'

Chi rich
(da kli v) d6ng da'uJ

s6 000405

Tai Phdng TJ Phiip th:rnh ph6 Nha TIang, t6i, Nguydn

VAn Nghia. Gia.y chtlt'ng ninh nhdn din s6:

225232636 cam doan dd dich chinh x6c nOi dugg cia
EiAy tu/ven ban ney ri ti6ng Anb sang ti6ng Vi€L

Ngiy 18 theng 05 n;m 2 016

[Bing chn': Ngey mLtoi tdm th6ng ndnr

nim haj ngirn mu'di sitt)
Ngu'di djch k;i vi ghi fd hq ten

(Translator)

rd"l-'
Ncuytn vAN i'rcHln

Tdi Ii Nguydn Thi Kim Hi, Ph6 h-Lrong phdng Tu'

phdp thAnh phd Nha Tfang, ch0'ng thu'c Ong/bd
Nguy€n Vin Nghia l) ngu'di d5 k1i'vio bin dich niy
Lrudcnrittd, ngnYtt
56 chLi ng thwc Y.Y' I.... - quydn s6 .... .. '
scT/ct(ND a o _nq- ?nlf,

NgsYl u tHifg'" n-r''r

Ph6 tru'&ng phdng Tu ph6p chAnh Phd Nha T

Deputy Chief oJ Justice Divisian oI



3

--tf



({

cDicl
oie

z<z2,4
<!J. r r56
4,1,*o
|i lr flz ai.r y,2
nqv
- Fl .i
9' E.9*!:,-r
'**

YF
!7 :lZF(o. F
(J

N

f@*o--Y
A r r',(9

! g'3.E

j=.69
s +E'EY :z':-

C)io
ID

.(q

z,z..5

,di
ct ci
6t r.,EE
d .'l
a

,ij

Eor

-9

E
z

q.

-l

Fo
3

o

e\ &., *,t
\=^,;*-9

."1 .** s"#



I

I

Diptcrna Supplernent

1.1 Family name(s): Nguyen
1.2 Given name(s): Ngoc DUY

1.3 Dat6 of birth ldaylrtonftvyeEt): 12-09-1979
.1.4 Student ideniification number or code: 323078

t-lnlverslf3r cf Tr*mss - fhe
& Aretlc *"Inlvarsifur *f F!* aY

INFORMATION IDENTTFYING THE HOLDER OF THE AUALIFICATION

23

INFORMATIO N I DENIIFYING THE QUALIFICATION

Name of qualification and (if applicable) title conferred (in originEl language):

PHILOSOPHIAE DOCTOR I SAMFUNNSVITENSKAP
The title phitosophiae doctor (ph.d,) is protected by law in No ay

Main fiBld(s) of s(udy for the qualificetion:
Economics

Name and stalus of awafding instittrtion (in original language)
UiT - Norges arKiske universitei. a publit university. The qualily assuEnce system was evaluat€d end approved by

lhe NoMeEian Agency for Ouality Assurance in Education in 20'12.

Name and stetus of idstilution administering studies
See section 2.3

2,5 Language(s)of instruction/examination
Norwegian, English

J

3.1

INFORMATION ON THE LFVEL OF THE QUALIFICATION

Level of gualification
Third Cyclellewl 8, Nonvegian Qualifications Frame\aork for Lifelong Learning

Official length of the programme
3 years, 180 ECTS credils/studypoints.

Access requirernents
ln ordar to be admifted to a PhD Progcrmme, lhe applicant rnust have completed a five-year Masters Degree

Programrne or equi\ralent education as appro\€d by the faculty as basis for admission t0 the programme

application is sought.

Supplemenl moriel was developed by the Eurapean Cornnission' Councii.of Eurnpe and

iPid. The pu,pose of the supptbneni islo provlide sufihieni independent dati ta mpm'telhe
'tnnsparency; and fair abadenic and prcfessional ftcognitian oi qualilicalion (diFlcnas, deg-rEes,

fes efc.r. /i /b des,gr ed lo provide a descriptiofi af lhe nalure, level, context, contenl a1d staf.us of the , - .

tt"trire putsu"i and.sua,essfutry campieted by the indvifual named on the cdEinal qu61:ficalion Io whic!1

supplemenl is appended, lt shoutd be lree ftom any value iutlgenenls, e tuivalence stelemenls or suSlgeslions

fi icognition- l1forma1on in a/i e/ghf seciicns should be provided. Wherc iniornatiafl is nct pmvided, an

3.3

Page 1 ci 7
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l]+:r's tirD :P!r.€ lp!

Quoo rrtry FAUs'rur,reuE s,l

Courctuna Acn oen,iicu,vr

Ex eucroRtrer,t slel LE6tBUs DELATA ET EX DEcRE.tc

ORDIhIIS STUDIORT,,fVI AD ARTES EIOGENETICAs,
P|SCATORIAS ET OECONOMICAS PERTINENTI UM

IN PHILOSOPHIA HONORES

CONFERT ET

PfJILOSOP H IA E DOCTOREM
RITE CREATAM PRONUNTIAT

. QUOD HIS L|TTIRIS T€STAMUR

TROMSOEIAE DIE XII MENsIS JANUARII MMX

SUMMOS

L.* 14",*,
rq€croR ldr.rffnAm

' f*',p6://mail.google cofl/haitl-/O#ie6fcvctaire.macher%40ii.erier.fili2b9e8€ad/0f6c851proiectd= 
1 1ft



T'F{E SOCI-ALIST REPUBI-IC OF VIETIVAM

THE PRESIDENT OF

THE UNTVERSTTY 0F EC0N0MIC$ H0 CHIMINH CITY

confers

TF{E ffiEGREE

ffiSCT"Gffi OF PF€ES-OSGP
Hhil ECONOFNOMTCS

B orn on: .. 04/9/1977

TRrtdNG DAI HOc Ko,rn rE m. gd ctd un

CHUNG NHAN SAO }'BAN CHIN

Serial number:

s6,. ... .. . f19. ./sY-E!Ir^r

Minh, ng|y....h... .tM4..49..-.n{r'.'

16 cg(e - r+t tg ctth.'ti '

Reference rrumbei-:

lcao vnru rtftl



CONG HOA XA HOI CFIU NGFIIA VIST NAM

^ .9-
r-flFU TRUONC

TRLldNc DAI Hgc KlNr-r rE rp.nc,l,t

E= THfrru Sg

Cho:

Sin h

)o n reLl:

50 vao so

9 ndm 2014

C5.Ti-fuguy6n D6ng Phong

t'

003327
cdp bing: J+;-

t!:

iritrini

t0rt i(Il.#l



B0 crrio DUC ve oeo r4.o
TRUcTA'c DAr lroc xnnr rE rp. HCM

CONG HoA )LA. HQI CHU NGH1A \TDT NAT{
D$c l{p - Tu do - H.1nh phric

s6 : 24,4.6.. / eD-DHKT-VsDH TP. HO Ch.i Minll, ngdy 3l thdng 7 ntint 2014

QITYETDINII
V/v C6ng nh6n t6t nghifp vir cdp bing ti6n si nbrn 2014

HIEU TRUONG TRrjONG E4,I HgC KrNH TE Tp. HCN{

i. -., , I
. Cdn cu Quy,6t dhh s6 58/2010iQD-1Tg ngdy 22/9/2010 crla Thu tuorig Chinh phrl

vd vi6c ban hanh Di6u 16 trudng dai hoc;
Cdn cri Nghi dinh s6 43/2006[.\TD-CP ngdy 251412006 cua Chinh phu Yd Th6ng ru

li0n tich s6 0712009|1'ILT-BGDET-BNV ngiry 15/4/2009 cria Bd Gi6o duc - DAo tao vir
B0 NQi vu huong d5n thuc hi€n quy6n tg cht, tu chiu trrlch nhi€rn vd thuc hi€n nhiOm r,t,
t6 chtic bQ mdi'. bi€u chO d6i voi don vi su nghi6p c6ng lip gi6o duc vd ddo tao;

.A
. Cel cu Thdng fu sd 10/2009/TI-BGDDT leary 0715/?009 ciia Bd Gi6o duc vA

Ddo tao r,6 r,iec ban hdni Quy ch€ dAo rao tlinh dd ti€n si;
Cdn cir Thdng bdo s6 395I/BGDDT-GDEH ngiry 29/7/2014 cria BQ Gi6o duc vd

Ddo tao v6 vigc thAm dinh hd so qu6 tr)nh ddo taol
Can cri kdt ludn cria Chri tich Hdi d6ag xdt tdt nghiQp vd cfp bing ti6n sT ndm

2074 cua Truong Eai hoc Kinh tC 1'P. HCM vd vidc xdt kt5t quA hoc tip vd cAp bang tit5n
si cho ngfu0n cr?u sinh cfia Trucmg;

Xet de nghi cta Vi€n trumg viOn Ddo tao Sau dai hgc.

QUYET EINHI

Didu 1. C6ng nhdn tOt.nghi6p vd cdp bing ti6n si cho 01 ghiin cri,u sinh cria Trucng
Dai hsc Kinh te TP. HCM

(DanJr sfch dinh kdm).

Di6u 2. Nghidn cuu sinh co. ten trong danh srich tai Dieu I duo-c huong quydn loi rheo
quy che hien hanh ke hr ngdy c6 quydt dinh.

Diiu 3. Vi€n tnrdng vi€n Diro tao Sau dai hoc, Trudng phdng T6 chuc-Hdnl chinh. c6c
'r,..;-- *LA-- l.L^^ L^- -,: -^r^.::- ^-/-- -:-L ^-1rru\lrE filuu6) urua, ban vd nghidn cr?u sinh c6 t€n trong danh siich tpi Ei6u i
thi hinh ,','t-'At dinh nav kA tir noiv t.'rrqJ r!! LJ

Noi nhQn:
- \thu diAu 3;
- Lnr: VT, VSDH,

( rn$ilr0 -''
t 

^ 
r uof.ltiNtl iEj 

^' "1. ,+<3t

6n D6ng Phong



TT H9 vi t6n NgiLy sinh
so, ngay

QE thAnh lip ID
Chuy€n rpnnh Ngnv

bio vQ

Pharn ThalhThdi 04t091t977
249ZQD-DHKT-SDH

rgdy 11/712013

Kinh tl! phdt
tri6n

6ntm05
03/09t2013

DANH SACHNGHITN CIJU SINHI DII('. C C6 KINHTE
(Banhdnhkimtheo 7 ndm 2014

c*a Hi€u truong truong
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Co s& cdp bing: D4i hgc Tromso, Na Uy

Ho vA t6n: Pham, Thuy Thi Thanh

Hqc vi: Ti6n si ngAnh khoa hgc x6 h6i

Linh 4rc nghiOn criu: Ti5n si kinh t6 xe h6i

T6n m6n hgc HQc Tin XEp-
fr9c pnan

Xdy dung vA du b6o m6 hinh kinh tri sinh hgc img dpn g 2009 lO Chung
xuan chi

SOK-3002 Kinh d tei nguyen ndng cao ZOO} iO Axuan
SOK-8000 Kinh ui thry s6n nang cao 

igg: 5 Datrnu
MNF-8000 L! luQn nghiEn cr?u 2OtO 5 Eatxuan
Bdi gi:ing
thft
soK-8890

. 56 CMND: 040787296i3

Ngdy tich lfiy dt tin chi: 14.06.2013

Ngudi lim chring nh{n

Ingjerd G, Nilsen cl6 kj

ngdnh ti6n si kinh tii xe hQi
hri tlO: sg kh6c biQt trong viQc tao ra
gita nghd o6 c6 quan lf t6i uu ve nghd 2Ot3 Dat

Luin rin
soK-8900

LuQn 6n tiiin si kinh t6 xe hQii#iltit6" isii"la-pii" pr'5i loi nhuan tai nsuyon - L)r '. 2013 150
m0 nh6 d Vi0t Nam

tin chl: 180,0

Dat

Bu6i bao vQ dugc t6 chrlc vdo ngdy t4 thring 06 ndm 2013.

Tromso, ngdy 06 th6ng I 1 ndm 2013



Transcript of Records UiT The Arctic University of Norway

Thi Thanh

The student has completed the tollowing examinations at the uir rhe Arctic university of Norway:

Course

Date ot birth: 1981 -07-04

Semester Credits Grade

Grade t)

distribution
ABCDE

soK-3001

soK-3020

soK-3002

soK-8000

MNF-8000

FSK-8002

soK-8890

soK-8900

2008 autumn

2008 autumn

2009 spring

2009 autumn

2010 spring

2012 autumn

2013 spring

Microeconomics and Mathematics

Econometrics

20

10

10

5

6

B

B

Pass

Pass

Pass

Pass

.ff,-r
Elt-
.H.-Advanced Nalural Resource Ecoriomics

Advanced Fisheries Economics

Research seminar

Communicating Science Module 1 : Scientif ic writing

PhD Trial Lectuie, Economics

Trial lecture on assigned topic: "On thi) difference in
rent accruement in an optimally managed fishery
versus an open-access fishery with heterogeneous
flshermen"

PhD Thesis, Economics

Thesis title: "Renl creation and distribution - Theory
2013 spring 150 Pass

and the Vietnamese small-scald

Total: 204.0

$AO Y BAN CHiNH

'ri:,,,,, ..,.-Ncay.gJ. J..ILJ.3P.J3

\

1) For an explanation ot lhe g.ade distribution, see the last page.

An ofiicial transcript must be signed and stamped by the UiT The Arclic University of Norway Page t of 2



Karakterutskrift UiT Norges arktiske universitet

A\A

-:

Studenten har oppnadd tslgende resultater ved UiT Norges arktiske unjversitel:

Emne Termin

Mikroakonomi og matematikk

Ukonometri

Videregaende ressursskonomi

Advanced Fisheries Economics

Forskning og forskningsformidling

Forskningsformidling modul 1 : vitenskapelig skriving

Ph.d. prsveforelesning i samfunnsskonomi
Proveforelesning over oppgitt emnq "On the
difference in rent accruement in an optimally
managed fishery versus an open-access fishery with
heterogeneous fishermen"

Ph.d.-avhandling i samf unnsskonomi

Tittel pe avhandling: "Rent creation and distribution.-
Theory and the Vietnamese srnal[-scale purse seine

2013 v|l

soK-3001

soK-3020

soK-3002

soK-8000

MNF-8000

FSK-8002

soK-8890

soK-8900

2008 hast

2008 hsst

2009 var

2009 hsst

2010 vAr

2012 hssl

2013 v6'l

Studie-
Karakter

20 -B

10 B

10 A

5 Bestatt

6 Bestatt

g Eestan

- Bestatt

Karakter i)

fordeling
AB C D E

.lE-r
IIE_
.1.-.

150 Bestatt

Sum: 204.0

SAOYBANCdIIE
ed:............Nsry.DJ./..lLt;b I t

Tromsa, 6. november 2013

1) For en forklaring pA karakterfordetingen, se sist€ sid€,

Gyldig utskrift skal v@re undertegrei og stemplet av UiT Norges arktiske universitet

$w!!'r4ry1

Side 1 av 2



Grunnlag for vitnemil

Navn: Pham, Thuy Thi Thanh
Grad: PHILOSOPHIAE DOCTOR I SAMFUNNSVITENSKAP
Studieprogram: Ph.d.-utdanning i samfunnsskonomi

UiT Norges arktiske universitet

Fw:040781 29633
OppnAdd gradi 14.06.2013

Oppl2eringsdel

soK-3002
soK-8000
MNI-8000

PreveforelesDitrg
SOK-8E90 Ph.d.proveforelesningisaDfunnsokonomi

AvhatrdliDg
soK-8900

Applied Bioeconomic Modelling and Estimation (univenity of
Portsmouth)

Videregaende ressursukonomi

Advanced Fisheries Economias

Forskning og forskningsformid li ng

2009v\r l0

2009 vAr

2009 hsst

2010 vAr

2013 vtu

2013 vgr

Innpasset

Bestatt

BestAtt

BestAtt

Bestatt

10

5

5

Prsveforclesning over oppgi enne: ,'On the diference it rcnl
accruemenl in dn optinally nanagedfahery yersw an open-access
lishery w ilh heterogeneous Jishe rmen,,

Ph.d.-avhaadling i samfinnsokonomi
Titlel pd avhandling: "Rent creation and disttibution - Theory and

150

t he Yie t name s e s mal l-s cale

Disputasen ble avholdt 14 jun i 20 | 3. Kreering fanr sted 6 auglsr 20 13

Sum: 180,0

Tromss, 6. november 2013

\
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UNTVERSMY OF TROMSO

}IAS AWARDED THE DECREE

MASTER OF' SCIENCE

IN FISHERJES AND AQUACI]LTURE MANAGEMENT AND ECONOMICS

TO

Tan Dien To

TROMSaT 2J ,nty 2Cr09



PHỤ LỤC 2 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THAM GIA ĐÀO TẠO 

 



LY LICH KHOA HOC
(Kim rheo n16ng tu,\(j. 09/2017 /TT-B;DDT ngiiy 01 thdng'J ndm 2017 ctio Bd tnrong 86 Gido

duc rit Ddo tao)

BO GIAO DUC VA DAo TAo CONG HoA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TRUONG DAI HOC NHA TRANG EOc l6p - Tu do - Hanh phric

Khdnh Hda. ngdy l9 rhdng 09 ndn 2019

Hoc vi cao dlat: Ti6n si Ndrn, nuoc c6ng nhdn: 2013, Nauy

Chic danh khoa hoc cao nhAt: GiAng vi6n Nam bd nhiOm: 1998

Chitc vu hi6n tai: Ph6 trudng khoa

Don vi c6ng t6c: Khoa K6 to:in - Tiri chinh
^' ! '.^Ch6 o hien nay:22/54 Bach Ddng. Phu6c Tidn. Nha Trang

Di6n thoai: 09.13.42.68.58

II. QUA TRiNH DAo T4.o

Email li6n hd: canv/@4tu.edu.vn

1. D4i hgc:

Hd ddo tao: Chinh qui

Noi tldo tao: Dai hoc Thuy sAn Nha Trang (nay lir trucng Dai hoc Nha Trang)

Ngdnh hoc: Kinh t5

Nu6c ddo tao: Vi6t Nam

-JrJang oal noc l: r,nong

1. Lf LICH SO LUO. C

Ho vd ren: vO vAlq cAlc
Ngdy thdng ndm sinh:22112/1974

Qu6 quiin: Cam LAm - Khdnh Hda

- Ti€n si chuyCn ngdnh: Qudn tri kinh doanh

Noi ddo t4o: Trudng Dai hoc Tromso, Nauy

Tdn lurin dn: M6 hinh hoa him cdu du tich,
.r. ' 'i !,(
tnann otem oen.

3. Ngo4ingfr: Ti6ngAnh

Gioi tinh: Nam

Noi sinh: Cam L6m - Kh5nh Hda

DAn t6c: Kinh

Ndm t6t nghi6p: 1997
.t , '^Nam rot ngnlep:

Ndm c6p b[ng: 2013

llra chon phuong ti6n rli lai vd ldng trung

2. Sau tlqi hqc

- Th4c si chuydn ngdnh: Tdi chinh doanh nghidp Ndm cAp bing: 2008

Nrvi cldo t4o: Trudng Eai hoc Kinh td Thdnh ph6 H6 Chi Minh. ViCt Nam.

T0n lu6n vdn: Thu hrit v6n dAu tu d6 ph6t trii3n du lich Khrinh Hda cl6n ndm 2020

@
TRU(

Muc d6 sit dung: Phirc vu du cho nghidn cuu



III. QUA TRiNH CONG TAC cHUYfiN MON

Thdi sian Noi c6ns ticlchri'c vu C6ns vi6c tlim nhi6m

| | 11997 d€n
7/2005

86 mdn K€ todn, Khoa Kinh t€, trudng
DH Nha Trang.

Giing d4y c6c mdn: Tdi chinh doanh
nshi6p vi Qudn tri tdi chinh

712005 d6n
4/2010

B0 ndn Tdi chinh, Khoa Kinh t€,
tludng DH Nha Trang/ Ph6 tru'6rg 86
mdn Tdi chinh

Giang day cdc m6n: Tii chinh doanh
nghidp vd Qudn tri tii chinh.

412010 ddn
3t2017

B0 m6n Tdi chinh - NgAn hdng, Khoa
Kd todn - Tdi chfnh, trurmg Dl-l Nha
Trang/ Ph6 truorg Khoa K6 to6n TAi
chinh - Ngdn hdng

Giang day c6c m6n: Tdi chiuh doanh
nghi€p, Quan tri tii chinh, Deu tu tdi
chinh. Phdn tfch tdi chinh.

412017 d)t't my 86 m6n TAi chirrh - NgAn hdng, Khoa
Kd todn - Tai chinh, trndng DH Nha
Trang/ GiAng vi6n

Giing d4y cfc nr6n: Tdi chinh doanh
nghi€p. Qrdn tri tai chinh. D6u tu t?ri

chinh. Phen tich tAi chirrh.

IV. QUA TRiNH NGHITN CTIU KHOA HQC

l. C{c dA tni nghidn crtu khoa hgc rlang tham gia

TT T6n aI6 tiri nghi6n criu Nam bit
tlAu/I.,lnm

hoin thinh

Ee tli c6p
(NN, B0,
nginh,
trudTs)

Trich
nhiQm

tham gia
trons d6 teri

Phit tri€n bdo hiinr nu6i trirng thu! sAn ir Viot
Nam

20t7 Cap BQ Thu k;i
khoa hoc

2. Cric c6ng trinh kioa hgc tl5 c6ng b6

TT T6n cdng trinh Nim
c6ng

b6

TGn t4p chi

I Ddu Id co hdi vA thdch thirc cho C6ng ty
cho thu€ tdi chinh ViCt Nanr?

2007 C6ng nghQ ngdn hdng, s6 19, trang l3
_ 15.

2 Estirration oftravel mode choice for
donrestic tourists to Nha Trang using the
multinomial orobit model.

2013 Trotlsporlolioti Researth Part A;
Policy ond Practice, J9, 149-159.

3 Iiflecls of econonric and non-econorlrc
laclors on domeslic toLu'ism demand - A
seDeral-to-speci fi c apDr'<laclr

2013
Asean joulnal on Llospitalitl, and
l'ourisrn^ Volume 12. Number 2.2015.
pp 163-l 79

4 Dcstination lol,alty as a consequence of
satistaction and srvitclrins barriers

2014
ToLrrism Ana)ysis" Volumc
19. Number 3, 1014. pp.l73-286( l4)

5 r"-hAn t5 anh hutiLrg d6n lri6u qLri kinh
doanh. cira cac doanh nghi6p thuy sin c6
vdn ddu tu nrr6c ngodi t4i KhAnh Ilda

2016

Flrri thdo khoa hoi rluric tc - Nlrring lrf
trrfing kinh t€, qurin tri hiQn dai vi kha
ninl v;n dung khi Viet Nanr thanr gia
AEC vd TPP. Cbu cle: Nhirng tu tutrng
quan ri hi6n d4i.liang I0tl4-1099.
ISBN: 978-604-73 -4626-4. 9 i20 1 6



o Cric nhAn t6 anh huong il6n hi6u qui kinh
doanh cta c6c doanh nghi6p thriy sin c6
v6n FDI tai tinh Khdnh Hda

)0t7
T4p chi Cdng nghd NgAn hdng, s6 139,
thitng 1012017, trang 86-97.

Khdnh Hod, ngay 19 thdng 09 ndnt 2019
Nguoi khai ki t6n

(Ghi rd chtlrc danh, h7c vi)
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Noi sinh: Binh Dinh
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Ndm, nudc nhdn hoc vi: 2013 (ViCt Narn)

NR: DD:0914037983

Email: thair)t''!i.lntu.edu.vn

Chuc danh khoa hoc cao nh6t: Giing vi6n, Nghidn cuu vi6n: Ndm b6nhi6m: 2001

Chr?c 4r (hiQn tai holc truoc khi nghi huu): Tnrong BM Kinh ti:j hoc

Eon r i c6ng tiic: Khoa Kinh t6. Truong Dai hoc Nha Trang.

Ch5 6 ri€ng hobc dia chi li6n lac: 21 - Thoai Ngoc HAu, Phuong Vinh Hda, Tp Nha

Trang, tinh Kh6nh Hda.

Di6n thoai li6n h6: CQ:

Fax:

II. QUA TRiNHDAo TAo
1. D4i hgc:

H6 ddo tao: Chinh quy

Noi tldo t4o: Trudng Dai hoc Nha Trang

Ngdnh hoc: Kinh t6 Thuy sAn

Nu6c ddo tao: Vi6t Nam Nlm t6t nghiQp: 2000

2. Sau tlSi hgc:

Ndnr cdp bdng:2009

Ndm cdp bdng: 2013

N<vi cl2ro tao: Tn-rcrng Dai hoc Kinh te TP HCM

- Tdn lu6n 6n: Phdn tich c6u truc cdu cdc s6n ptrAm ttrit vd c6: Nghi6n criu thuc nghidm
, ,t ^ ,. , :

theo liep cdn kinh t6 luong cho truong hqp Viet Nam.

3. Ngo4i ngii: 1. Ti6ng Anh Mirc d6 sir dung: T6t



III. QUA TRiNH C6NG TAc CHUYT,N MON

Thiri gian Noi c6ng tric C6ng viQc tl6m nhi6m

Tir ndm 2000 cl€n nay Khoa Kinh t6 - Dai hoc Nha Trang Giang da1', qudn ly v?r nghidn

criu khoa hoc

IV. QUA TRiNH NGHITN cUI] KHoA HQc
1. Cric rlii thi nghiOn crlu khoa hgc il6 r'i dang tham gia:

TT TOn dd tAi nghidn crlu Nim bit
tliu/f.{5m hoirn

thAnh

D6 tiri cAp Tr6ch nhi$m
tham gia trong

dA tni
Nghi6n cuu nhu c6u ti6u dirng

rlc6c sdn ph6m thil vd ce 1ai Vier

Nam (Dd tdi cAp b6 - Chu

n.hiQm), thdi gian thuc hi6n :

2013-2014 .

2013/20t4 B6 Chri nhi6m

2 Do ludng su th6a man cua c6n
.. -i.b6 c6ng nhdn vidn d6i voi t6

chuc tai C6ng ty Tr6ch nhi6m

hfru han Long Shin.

2009/2010 Trudng Thdnh vi6n

3 Nghi6n criu xdy dung m6i quan
;.jhd lao ddng hdi hda, 6n tlinl"

tiCn b6 tai doanh nghiep tr6n ilia
bAn tinh Kh6nh Hda.

2014/2015 Tinh Thdnh vi6n

4 X6y dyng chuong trinh phrit
. .i .i ,.itri6n kinh t0 bi6n huydn Van

Ninlr giai doan 2016 - 2020,
,-t

omn nuong oen nam zul)

2015120t6 Tinh Chir nhi6m

2. Cric c6ng trinh khoa hgc dA cdng b6:

TT TOn c6ng trinh Nim
c6ng b5

T6n t4p chi

I PhAn tich cAu thit vir c6

cia c6c h6 gia clinh o
Vi6t Nam: Su lua chon
dang hem vA dnh

2012 Tap chi Phdt triAn Kinh ft, sd 266,
trang 30-37.



hudng cua cdc bi6n
nnan Knau hoc.

2 PhAn tich hd th6ng hdm
cdu thit vd c6 cho c6c

h6 gia clinh o Vi6t Nam
tluoc phdn khric theo
nhtirn thr"r nhdp.

2012 Tap chf Kkhoa hqc - C6ng nglt€
I nutt san, so 4. trang o I -oy

3 MQt nglidn cuu thuc
nghidm vd nhu cAu thit
vd cri 6 khu vuc thAnh

thi vd n6ng th6n Vi6t
Nam.

2012 Tap ch! Khoa hoc Throng mai. s6

49, trang 15-20.

4 Quan h6 gifta xuAt
khAu vd tAng htcrng
kinh t6: Nghi6n cfu
thuc nghidm tri trumg
hqp Vi0t Nam.

2014 Tap chi Kinh td vd Dr bdo, so
r ^ ti ,r .

cnuyen qe rnang )- Tfange-t L

5 XAy dpg m6 hinh hdm
: " , i , i.cau san pnam ca hol

c[ra Na-Uy o- Viet
Nam.

2009 Tap chi Kkhoa hpc - Cdng nghi
Thuy san. s6 1, trang 69-76.

6 Estimation of meat and
fish demand system in
Vietnam: An
application of the

Almost Ideal Demand
System Analysis

2012 Journal of Economic
Detelopment, 214: 57- 69.

7 X6y dpg khung phdn; .^Ircn cau tteu dung:
T6ng quan ly thuytit vd
Md hinh nghiEn crru.

2015 Tap chi Khoa hpc - C6ng ngh€ Thlt1,

sdn,01,225-23O.

8 U lugng hc th6ng
him ciu thiJ vir c6 cho
trudng ho. p Vi6t Nam:
fng dung m6 hinh hdm
cdu LAIAIDS

2015 Tap chi Kltoa hoc - C6ng ngh€ Thily
sdn,03,49-53.

9 Phdn tich khA ndng 6p

dung thu6 ti6u thu ddc

bi6t l6n mdt hirng nu6c

2016 Tap chi Khoa hoc - C6ng nghd
, i ^^r^^,-r nuy san, so uJ/lu I o
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giai kiAt kh6ng c6n tai
VidtNam.

l0 Open-access inshore
f.isheries - the economic
performance of the purse

seine fishery in nha trang,
vietnam

2016 { ou'nal of Econotn ic Deye lopntent.
sa ZSgi, 'tZ-dt.

tl D6nl gi6 kinh t6 vd khd
ndng rip thu5 ti6u thu ddc

bi€t l€n mit hdng nudc
gidi kh6t kh6ng c6n tai

ViCt Nam.

2017 Tap chi Khoa hoc Trunng Dai hoc

CAn Tho, s6 50d. trang 63-69.

12 D6nh gi6 nghdo theo ti6p
i'i

can oa cnreu: rvrQr ngnlen
cfu tAi tinlr Khdnh Hda.

2017 Kj'ydu hQi thdo khoa hoc qu6c gia:
; rir. r.i -.^,L ac van oe Ktrut le - xa not trone

thuc hi6n cac muc ridu phdt tLi6n ien
vimg 2030 cira Vi6t Nam. Vi6n DAn
; , , i r:.,^,^.

so va cac viin tle Xii hor - NEU. Nhit
xudt bAn Lao dQng - Xa h$i.

It C6c y6u t6 t6c d6ng cldn

quy6t dinh chon kdnh si6u
thi khi mua rau quA cira

kh6ch h2rng tai thanh ph6
Nha Trang

2018 Tap chi ph6t tri6n Khoa hoc & C6ng
ngh0: Chuy€n san Kinh t6 - Luat, t4p

a l,l,so+

1.4 An analysis of meat and

fish demand by
vietnamese households
segmented by income.

2019 HQi thdo Khoa hoc qu6c t6: Phuong
,, .,^ ,^ .,.., i,

pnap mong Ke va Krnn le luollg lmg
dpng trong kinh t6 vi tdi chinh.

Trudng Dai hoc Kinh t6 TP. HCM.
NXB Th6ng tin vd Truydn th6ng.

15 Analysis of domestic
demand for shrimp in

Vietnam.

2019 H6i thdo Khoa hoc qu6c t6: Phuong
phrip th6ng ke vi Kinh t6 luong img

dung trong kinh t6 vd tdi chinh.
,,., .i--

I ruons f)ar hoc Kln} tC I P. HCM.
NXB Th6ng tin vd Truy6n thong.



3. S6ch phgc v+ ilho t4o:

TT
T6n siich

(ghi rd chti tri hay thant gia hiAn soan)

NhA xudt bdn,

naln xual ban

Co so ddo tao sir

dqng s6ch

I PhAn tich cAu ti6u ding: L! thuy6t vi tlng

dqng (S6ch chuydn khdo - Chri biOn)

NXB Hoc vi6n

N6ng NghiQp,

2019

Truong DHNT

TRI'

NHA

Khdnh Hda, ngdy 23 thdng 09 ndm 2019

Nguiri k-bai ki t6n
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Nuoc dio tao: Vi€t Nam
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2. Sau alai hqc

A rnh{H con AC CHUYEN MO

Gi6i tinh: Nam
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N6m, nuoc nhdn hoc vi: 201 l. Na Uy
Ndm nhin b6 nhiOm:2018
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Ndm t6t nghi6p: 1994
Ndm tOt nghi6p: Kh0ng

- Thac si chuydn ng?rnh: Kinh tC va Quan ly Thriy sdn N6rr c6p bilg: 2007
Noi dao tao: ViCt nam
- Ti6n si chuy€n ngdnh: Marketing; Nam cdp bing: l0l I ; Noi tldo tao: Na Uy
- T€n ludn iin ti€n s!: Ciic bi6n sd trung hoa trong mdi quan h6 gi&a su thoa man vd trung
thdnh cta ngudi tiou dnng cl6i voi cric sdn phdrn ca tai ViCt Nam.
3, Ngo4i ngii Ti0ng Auh MLic tl6 s0 dung: Thudng xr"ry€n

IV. KHEN TIIU,6NG
l. Bdi bAo "The nroderator effects ofperceived risk. objective knowledge and certaint) in

the satisfaction-loyalty relationship" xuAt ban fi€n Journal of Consumer Marketing d4t
gi6i cho Cong trlnh Xuat sdc rluo. c vinh danh nim 201 I cira Mang xu6t bdn c6ng trinh
khoa hoc Emerald Literati Network.

2. Bdi bdo "Consideration set size, variety seeking and the satisfaction-repurchase loyalty
relationship at a product category level" xudt ban trdn Asia Pacific Journal of Marketing

III. G TAC MON
Thdi qian Noi cdng tfc C6c c6nq vi6c tljim nhi€m

1994 tl0n nay Khoa Kinh t6, Dai hoc Nha
Trang

Gidng day ciic Drdn Kinh t€ vi m6,
Nghi€n cril Marketing, Henh vi
ngudi ti€u dr)ng, Quin tri marketing,
Qudn tri thuong hi6u. Marketing dia
phuong; Phuong ph6p nghi€n criu
trong kinh doanh



and Logistics dat gidl cho Cdng lrinh Xudt sdc nhdt nanr 201 3 crira Tap chi thuQc Mang
xu6t bin cdng trinh khoa hgc Emerald Litelati Network.

3. Huy chucng Danh du cua BCH TW Doirn TNCS Ho Chi Minh, ndm 2004.
4. K1', ni66.r chuong v) Sp nghiQp gi6o dUc. nirn 2013,
5. tsaDs [hen cua Bo GD-Dl ve Hoan thdnh xudt sdc nhienr vu ndnr hoc 2011-2012 vd

20t;-20t3,nam:dt;.

V. KfT QUA NGHIIN CU'U KHOA HQc
l. Cic dd tiri nshian criu khoa hoc

2. C6c srich, gi6o trinh

. CAc dC tii criu khoa
TT T€n tI6 tAi nghiGn crim Nim bit

tlAu/Nbm
hoin thinb

D€ tni cAp (NN,
BQ, ngdnh,
truing)

Trich nhiGm
tham gia trong dd

tdi
I Khdrn phd thrii d6 r,d hdnh

vi ti6u dirng thriy sin Vi6t
nam

2005-2008 CAp b6.. trong
khu6n khd Du rin
quiic tt! Snv :70 r

_NORAD

Cdng tric vi€n
chinlr

2 Mn rong hi6u bi€t thrii tl6 vd
hdnh vi cta nguoi ti€u dDng
thiry san ViCt nam

2009-201 r DC rai . fong
kliuOn khd Du dn
qu6c t6 SRV 2701
_NORAD

Chu nhi0rr

3 Phdn tich thdi d0 vd hdnh vi
,7IIeU OUng Ca t?l tnann pno

Nha Trang

20t2-201i D6 tai c6p Trudng

- Dai hoc Nha
Trang

Chir nhi6m

4 Anh hLrorrg cia c6c nhAn t6
cria qu6 trinh lua chon d€n
quan hQ thda n)dn-trung
thdnh d6i v6i cric sdn ph6rn
c6 cria ngtroi tidu diing tqi
Nha l'rang

20 t 3-2014 D€ tii cAp Truorg
- Dai hoc Nha
Trang

Chrh nhidm

5 Nghi€n criu hdnh vi ti6u
dirng b€n vfrng c0a ngudi
Vi6t Nam

2017 -20I8 Ed tdi cdp Bd Chir nhi0nr

6 Anh huorg cua giii tri canr
nhen va tinh crich c5 nhdn
d6n hdnh vi mua hdng truc
tuydn cira ngudi ti6u ding
ViCt Naln

2018-2020 DC tai
NAFOSTED

Chii nhi€n

TT TGn s6ch, gi6o trinh Nhir xuit b6n, n5m xuAt bin T6c giri

Nghi€n cL?u hdnh vi ti€u
diurg cric sdn ph6m c6 tai
Vi€t Nam

Nhd xudl bdn Lao D6ng, Hd Ndi.
2017

H6 Huy Tuu

2 Qudn tri Marketing Thriy
san

Nhd xudt bin Lao Ddng, Hd NOi,
?017

Hd Huy Tuu, Trdn Cdng
Tdi. D4ng Hodng Xudn
Huy

3 D4i cuo-ng Quan tri khu
nghi dr.rdng

Nhd xudt b6n Dai hqc Kinh t€
Qudc ddn, ndm 201 5

HO Huy Trtu, Ld Chi
COng



J. C{c bii b6o khoa
TT TGn c6ng trinh Nim cdng

b6
TGn tap chi

Bii b6o quiic tG

I Nonlinear effects between
satisfaction and loyalty: An
empirical study of different
conceptual Ielationsbips

2010 Joumal of Targeting, Measurement and
Analysis for Marketing, Vol. I8, 239 -
251

Tuu, Ho Huy & Olsen, Svein Ottar
2 Food risk and knowledge in

the satisfaction-repurchase
loyalty relationship

2009 Asia Pacillc Jonmal of Marketing and
Logistics. Vol.2l (4), 521 -536
Tuu, Ho Huy & Olscn. Svein Otta-

3 Ambivalence and
involvement in the
sati sfaction-repurchase
loyalty relationship

2010 Australasian Marketing Journal, Vol.
t8. 15r - r58
Tuu. Ho Hu1 & Olsen. Svein Ottar

4 The role of norms in
explaining attitudes.
intention and consumption
of a common food (fish) in
Vietnanr

2008 Appetite, Vol. 5l , 546 - 551
Tur.r, Ho Huy & Olsen. Svein Ottar.
Thao, Duong Tri, Anh, Nguyen Thi
Kim

5 The nroderator effects of
perceived risk- objective
knowledge and cettain$ in
the satisfaction-loyalty
relationship

2011 Journal of Consunrer Marketing, Vo].
28 (5). i63-37 s
Tuu, Ho Hr.ry & Olsen. Svein Ottar,
Linh. Pham Thii Thuyy

6 Reflective and irnpulsive
influences on unhealthy
snacking. The moderating
effects of food related self-
control

2012 Apperite" Vol. 58, 6l 8-622
Honkanen, Pirji, Olsen, Svein Ottar.
Verplanken. Bas & Tuu, Ho Huy

7 Certainry, risk and
krowledge in the
sati sfacti on-purchase
intention relationship in a
new product experin)ent

2012 Asia Pacific Joumal of Marketing and
Logistics. Vol. 24 ( I ), 78- I 01

Tuu, Ho Huy & Olsen, Svein Ottar

8 Consideration set size,
variety seeking and the
satisfaction-l epr"rrchase
loyalty relationship at a
product category level

2013 Asia Pacific Journal of Marketing and
Logistics, Vol. 25 (4), 590-61 3

Tuu, Ho Huy & Olsen, Svein Ottar

9 The roles of ambivalence,
preference conflict and
lamily identity: A study of
food choice among
Vietnamese consumers

2013 Food Quality and Preference,
Vol. 28, 92-100
Cong, Le Chi, Tu, Ho Hr.ry & Olsen,
Svein Ottar

t0 Conscientiousness and
(un)healthy eating: The role
of impulsive eating
and age in the consumplion
of daily nrain meals

2015 Scandinavian lournal of Psychology,
Vol.56,397-404.
Olsen, Svein Ottar. Tuu. H6 Huy.
Honkanen, Pirji & Verplanken, Bas
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]I Marketing barriers and
expofi performance: A
Stlategy categorization
approach in the Vietnantese
seafbod Industry

:0 tl Asian Journal of BLrsiness Research.
Vol. 3 (J). 66-80
Tuu. Ho Huy & OIsen. Svein Ottar

t2 Satisfactrou, iuvolvement
ard loyalty toward fish iu
VietDam

2008 IFFET 2008 Nhatrang Proceedings
Tnu, Ho Hny. Olsen, Svein Ottar.
Ngu1,en, Thi Kirn Anh

tl The reJationships between
perceived qualit-v.
satisfaction and loyalty
towards fish in Vietnam

2006 IFFET 2006 Portsmouth Proceedirgs
Tuu, Ho Huy; Olsen, Svein Ottar

'14 Exp)aining repulchase
intention towards fish in
Vietnam: The extension of
the theory of planned
bebavior

201 0 IFFET 201 0 Montpellier Proceedings
Tuu. Ho HLry, Anh, Nglryen, Thi Kinr
Olsen, Svein Ottar, Vassdal, Te{e

l5 Pattems of
Vietnamese buying
behaviors on luxury branded
prodrrcts

2017 Asia Pacific Journal of Marketing and
Logistics, Vol.
Tuu. Ho Huy. Olsen, Svein Ottar. Cong^
Le Chi

16 Attribute importance
segnrentation of Norwegian
seafood consumers: The
inclusion of salient
packaging aftr'ibutes

20)1 Appetite, Vol. 1 17, 214-623
Olsen, Svein Oftar. Tuu, Ho Huy,
Grunert. K.G.

l7 Time perspectives and
convenience food
consumption among
teenagers in Vietnam: The
dual role of lredonic and
healthy eatine values

2011 Food Research International, Vol. 99.
98-105
Tuu, Ho Huy & Olsen, Svein Ottar

l8 The role of perceived values
in explaining Vietnamese
consumers' attitude, social
norm and intention to adopt
mobile commerce

2018 Asia Pacjfic Journal of Marketing and
Logistics, Vol. 30, I I l2-134
Khoi. Nguyen Huu, Tuu, Ho Huy &
Olsen, Svein Ottar

Bii b6o trong nu6c

TAc ddng cua giri, chAt
Iuong cirl nhdn, su thda

.r. , ,;. ,.man va Irung Tnanil oot vo.'l

c6 cia nguoi tieu dirng tai
thdnb phd Nha Trans

2007 T4p chi KHCNTS
FIO Huy Tur

2 V4n dung ly thlrydt hdnh vi
du ctinh (TPB) dii gidi thich
rlQng co cta ngudi ti6u
dirng c6 tai TP Nha trang.

2007 T4p chi KHCNTS
Hd Huy Tul



_l Hdnh vi tieu ditng cii: Vai
trd cira c6c nhAn t6 xd hdi.

:008 T4p chi KHCNTS
H0 Huy TLru & Duong Tri Thao

4 Tich hep li thuyet TPB dC

giai thich sq trLrng th?Lnh

cia ngudi tiCu dilng: Vai trd
cia su quan 1am.

2008 Tap chi KHCNTS
H6 Huy Tuu

5 Vai tro cua c6m nhdn rrli ro
trong rluan hC gina su tlr6a
mdn vd mfc dd rnua lai ddi
v6i cd thuc phAn.

:008 T4p chi KHCNTS
Hd Huy Tuu

6 Cdc nhAn t6 anh huong d6n
su .hdi ldng: .CAu trLic da
chi€u cira ch6t luorrg thriy
sdn c6m nhAn

2009 Tap chi KHCNTS
H6 HLry Tqu, Nguy6n Thi M! Hi6n, Ld
Nguy€n Hdu

7 Vai trd crla hdnh vi qu6
khri: tinh hu6ng 5n ca t4i
nhd crja c6c ngudi ti€u dine

2010 Tap chi KHCNTS
H6 Huy TUu

8 Ly giai sU cO gAng trong
vi6c gia tdng tidu dnng diii
v6i sdn ph6.m c6

20't2 Tap chi KHCNTS, Sd 2,72-77
Hd Huy Tuu

9 Ciic nhdn t6 6nh huong tlOn
doanh thu vd lo..i nhudn cua
cric d6i tdu ludi k€o xa bd
tinh Ki€n Giang

2012 Tap chi KHCNTS, Sd_3, 56-63
Ho Huy Turr & Nguydn Thanh Kiet

l0 Thrii dd vd su sdn ldng chi
tra them cua ngudi ti€u
dirng tai TP. Nha Trang d6i
vdi sin phAm t6n nudi sinh
rhai

2012 T4p chi KHCNTS. 36 2, 83-88
Huynh l-hi Ngoc Diep & Ho Hu1 Tyu

ll Y dinh quay lai vd truydn
mi€ng tich cuc cia du
khrich qu6c rii d6i vdi TP.
Nha Trang

2012 Tap chi Kinh tC Ph6t trien, Eai hoc
Kinh tii, TP. HCM, sii. 262. 55-63
H6 Huy Tuu A NgLry6n Ai C6nr

l2 Sq gdn b6 cta nhdrr vi€n
d6i v6i Cdng ty Du lich
Khdnh Hda

2012 Tap chi Phrit tri6n Kinh t6, Dai hoc
Kinh ti; TP. HCM. 36 264. 56-64
Hdi Huy Tuu & Neuy6n Hdne Ljdm

tl Anh hu6ng cira hinh 6nh
di6m tl6n v?r ciul nhdn rrii
ro d€n f dinh quay lai vd
truydn mi€ng tich cuc cria
du khiich d6i v6i khu du
lich cua Ld. rinh Nghc
Anh.

2012 Tap chi Kinh t€ vd QTKD, Trulng Dqi
hoc Kinh tC vd QTKD Thai Nguy€n, 56
4.52-57
H6 Huy Ttru vd Nguy6n Xudn Tho

14 Anh huong cua hinh inh
thuong hi6u Mobiphone
ddn su hdi ldng vd mric chi
ti€u cfta kh6ch hdng tai TP.
Nha Trang,

l0ll Tap chi Khoa hgc vd Cdng ngh6. Dai
hqc Dd Ning. Sd l0(59). I l0-l l6
HO Huy Tuu vd Phan Thi Phr;org

l5 Ciic nhAn td irnh huong d€n
mirc d0 irng dung thuolg
mai dien tt trong c6c doanh

2013 Tap chi Phat tri€n Kinh tC, Dai hQc
Kinh tC TP. HCM. 56 268. 45-52
H6 Huy Tur,: & Nguy6n Hfu Khdi

roN

H(
TRA



nghiep tai TP. Nha Trang

16 MQt s6 nhin t6 6nh hudng
ddn sp quan lam thanr gia
b6o hj6m x6 h6i tq nguy€n
cira ngudi bu6n brin nho I€

rren dia ban tinh Ngh6 An

2014 T4p chi Khoa hgc EHQGHN, Kinh t€
v?r Kinh doanh, TAp 30. 56 l, l0-19
Nguydn Xudn Cudng. NgLry6n Xudn
Tho. Hd Huy Tr.1u

17 'Ihe effects of the
perceptions of food/fish
quality and lisks on
Vietnarnese consunrer
satisfaction and
consumptlon

2014 The proceedings of 4"' lnternational
Synrposium SPISE 2014. University of
Technology, HCMC
(Keynote Speaker')

l8 Anh hu6ng cta lj do giai
-!, ! 't ,. .^ airntcn tnat oo oen t))uc oo
ti€u dr)ns c6c sdn phdm cri

2015 Tap chi Khoa hqc DHQGTP.HCM,
Lhuyen san Krnll te va Luat

l9 1l ool
nudi
ti6u
Nha

20t3 T4p chi khoa hgc, D4i hqc Can tho, So
27 . 94-103

20 Phan tich th6i dQ cua ngudi
ti€u ding ddi vdi sdn phdm
cA

201 I Tap chi Khoa hoc vd Cdng ngh€ Thiy
san. Truong Dai h9c Nha Trang. So 2.
1l-r8

2l Quan h€ gi0a tu6i vd sg
quan t6m cria ngudi tidu
dDng Nha Trang tl6i vtii sdn
phdm cd

20 t2 T4p chi Khoa hoc vd Cdng ngh€ Thuy
sin, T:udng Dai hoc Nha Trang. Sti' 3,
89-94.

22 Auh huong. cia rui rc cam
nhdn vd ki6n thirc d6n mdi
quan h€ thda mAn - fung
thdnh li6n quan den tiCu
dirns c6

2013 T4p cbi Khoa hgc vd C0ng ngh€ Thriy
san, Tludng Dai hoc Nha Trang, Sd 3,
tr.73-77 .

Su thich img,c6ng nghf cria
nguoi l6n tudi: Tinh hu6ng
nhan luong hrru qua thd
ATM tai thanh ph6 Nha
Trang

2016 Tap chi khoa hoc, Eai hgc Can tho, Sd
44.1r. 118-127.

24 Ap dung" nrd hinh ddi m6i
gi6 tri d6i m6i khrich hdng
nhAm nang cao nang IUc

c4nh tranh di€m cl€n du lich
bi€n Nanr Trung B0

20t6 Qudn lj, Kinh t€. Vi€n Nghidn cuu Qu6n
ly Kinh t6 Trung umg, Sd ?4. tr. 30-40.

25 Gidi thich i dinh chia se tri
thfc cria c6c doanh nghi€p
du lich <v Kh6nh Hda

2015 T4p chi Khoa hgc Kinh t6, Trudng Eai
hoc Kinh t6. DH Da NAng Sd 3, 1r. 78-
86.

26 Nghi6n crlu sfc manh mdi
quan h6 kh6ch hdng-nhdn
vi€n taj cdc ngrin hdng ViQt
Nam

2016 T4p chl Kinh tC & Ph6t tri6n,. Dpi hoc
Kinh t€ Qudc ddn, Hd N6i, 36 224, tr.
72-79



27 Ciic nhdn td anh hudng ddn
su tin tuong cua khiich hdng
ttong mua hdug truc tnydn

:0t 6 Tap chi Kinh tC & Pher tri6n. Dai hoc
Kinh i6 QLrdc dan, Hd NOi, Sit 229. tr.
5 2-s9.

28 Cdc nh6n td dnh hudrng cl6n
su lua chon quAng c6o
truydn hinh cua c6c doanlt
nghi€p vta vd nh6 Khu vuc
Ddng bine S6ng Md K6ne

2016 Tap chi Kinh tC & Phrit tli€n. Dai hoc
Kinh 16 Qu6c ddn. Ha N6i. 56 234. rr.
66-7 5.

29 Anh hudng cria mdi tl L|dng
t6 chfc diln hdnh vi hd tro
thuorrg hidu crla nhAn vi6n
trong nganh diclr vu lutr tri
1ai Nha Tmng

?0)7 Tap chi Kinh rC & PhAr tri6n, Dai hoc
Klnh re QUoc cldn. Hd N6i. 56 210.94-
202
Nguydn Hdng Li6nr. H6 Hr-ry Tr.ru

30 Mo r6ng lj thLrydt hdnh vi
du dinh d€ gidi thich yi dinh
si dung M-comrnerce tai
Khdnh Hda

2017 Tap chi Klnh rC & Ph6r tri6n, Daj boc
Kinh 16 Quiic ddn. Hd Ndi. 56 239, 37-
46

3t Vai tR\ crja qlr-r rltruin l-rong

vi"3c giai tl;ich hijnh li rhulr
gi;r. urrra sirn \ii hoi lluc
1u\,en

2018 Tqp chi Kinh tC & Phat tri€n, Dai hoc
Kinh le Qudc dan. Ha Ndi. 36 262, 47-
56
r\gu\en Huu Knot- Ho Hu), i rru

Anh irtrr;ns cLra thi€t li ct]n.
irr trrrong thanh Nong cong_

vidc din sr; cldi rnoi lr-Lxg
cdn!: ridc cLra ngrrdi lao
cl0rrg o oac khrich -*an. khLr

nghi duo'ng 1li ihr'lrrh phd
Nh:r fr;rng

20 t8 Tap chi Kinh te & Ph6t tri6n Dai hoc
Kinh td Qudc d6n, Hd NQi. Sd 256,72-
8r
Pham Hdng Li0m. H6 Huy Ttru

33 C6c nhdn t6 dnh hudng tl6n
hdnh vi ti€Lr dung xanh cta
ngudi dAn Nha Trang

2018 T4p chi Kinh td DOi ngoai, Trudng Dqi
hoc Ngoai thuong. Hd Ndi, 56 103. 40-
58
H6 Huy TLru. NguyEn Van Ngoc. D6
Thiy Linh

lrj,lg ..o l(dl qua cug
nl rn \jl r ill'lt lten mal)g
xir hii lr'u'c luyin rai Viel
:.r_anl

2019 T4p chj Kinh tC & PhAt rrien, Dai hoc
Kinh td Qu6c d6r, Hd N6i, 56 261, 40-
49
Nguy6n Huu Khoi. Le Nhat Hanh. Hd
Huy Tuu

TRUdNG

NHA TRANG

Hoc vA c0ilG [GHf

Wt{drW

Khtinh Hda, ngiiy 04 thdng 03 ndn 2019
Nguiri khai kj ten





BQ GIAO DUC VA DAO TAO

TRTIONG DAI HQC NHA TRANG

CONG HoA xA Hol cHU NGHIA vrET NAM

DQc l{p - Ty do - HAnh phfc

Khdnh Hda, ngiy 15 thiing 09 ndm2019.

LY LICH KHOA HOC

r. LY LICH So LUoC

Ho va t€n: Qurich Thi KhSnh Ngoc

Ngdy, th6ng, ndm sinh: 0511211977

Qu€ quiin: Thdi Phfc, Th6i Thuy, Thrli Binh

Hoc vi cao nh6t: Tiiln si

Chric danh khoa hoc cao nhAt:

Chrlc vu (hi6n tai holc truoc k]ri nghi huu):

Don vj c6ng t6c (hi6n tai hoic truoc khi nghi huu): Khoa Kinh 16

Ch6 o ri6ng hodc tlia chi li€n lac: 50 Nguy6n Khrinh Todn, Nha Trang, Kh6nh Hda

Di6n tho4i li6n h6: CQ:

Fax:

II. QUA TRiNH DAO T4O

I . Dai hoc

H6 ddo tao: Dai hoc

Noi ddo tao: Trudng Dai hqc Nha Trang

Nginh hoc: Kinh t€ Thriy sin

Nu6c tldo tao: ViQt Nam

Bing tlai hoc 2:

2. Sau dai hoc

- Thac si ngdnh/chuy6n nginh: Quan tri Kinh doanh

Noi ddo rao: Trucrng Dai hoc Kinh t6 TP H6 Chi Minh

N6m c6p bing:2004

- T6n ludn vdn: Giii ph6p phrit tri6n ngdnh thdy san tinh KhAnh Hda.

- Ti5n si chuy€n ngdnh: Kinh t6 Tdi nguy€n vd M6i trucrng N[m c6p bing: 2010

Noi ddo tao: Trudng Dai hgc Tromso, Nauy

- TCn ludn 6n: Essays on the Economics of Marine Protected Areas and Fisheries

Manasement.

Gi6i tinh: Nir

Noi sinh: Hd N6i

Ddn tdc: Kinh

Nlm, nuoc nhAn hoc vi:2010

Ndm b6 nhi6m:

NR: DD:0935272568

Email: ngocqtk@ntu.edu.vn

Ndm tdt nghi6p: 2000
.t ,.^

Nam IoI ngbtep:

TRU(

oat I



3. Ngoai nglt: l. Ti€ng Anh

2.

III. QUA TRiNH CONG TAC CHUYEN MoN

Mfc d6 srlr dung: Thdnh thao

Muc d6 su dung:

HOCo
l. CAc d6 tai nghi6n ciru kioa hoc dd vd dang tham gia (thu6c danh nrLrc H6i d6ng

2. Cric c6ng trinh khoa hoc di cong bo (tliLr6c danh muc Hdi ildng Chic danh giio su

nhir ntLtrc quy dinh): Tdn c6ng trinh. nam c6ng bd. ndi c6ng b6

Thdi gian Do-n vi c6ng t6c Cdng vi6c ddm nhidnr

2000 - nay Khoa Kinh 1e Giiing vi6n

V. OI]A TR]NH NGHI CIJIJKHOA

Chric danh gi6o su nhd nu6c quy dinh):

TT TCn atC tai nghi6n criu Ninr bdt

dAu,4..lim

hodn thdnh

D6 tdi cdp Q.JN,

B6, ngdnh,

trLrong)

Trdch nhi€m thanr

gra trong oe tal

I So thich crla ngudi ti6u
| ,4. ,. , ,qung ool vot cnlnn sacn

nudi t6m btin vfng ir

Viet Nam

2018-:020 D6 tdi Nafosted Thu kj Khoa hoc

TT T6n cdng trinh N[m
cong Do

T€n tap chi

I Efficiency of Fishing Vessels

Affected by a Marine Plotected

Area - The Case of Small-Scale

Trawlers and the Marine Protected

Area in Nha Trang Bay, Vietnam.

2009 Chuong l5 trong cu6n siich

Integrated coastal zone

management", NXB Wiley-

Blackwell, US

2 Creation of Maline Reserve and

Incentive for Brodivelsity

Conservation.

201 0 Natural Resource Modelins

3 Protected Areas for Conflict

Resolution and Management of
Recreational and Commercial

Fisheries

2010 Marine Resource Economics



4 Technical Efficiency of Gillnet
Fishery in Da Nang. Vietnam:

Application of stochastic

production fi'ontier.

20il Fish for the People

5 Incorporating Fisheries

Management into Biodiversity

Conservation Policies in order to

Enhance Effectiveness of MPAs: A
Case Stud1, in Cu Lao Cham MPA,
Vietnam

20il Fish fol the People

6 Indicators fr.rr assessing marine

protecled areas - the case ofthe
Nha Trang Bay Marine Protected

Area in Vietnanr

20t2 Asian Fisheries Science

7 Open-access Fishing Rent and

Efficiency - The Case of Gillnet
Vessels in Nha Trang. Vietnam.

2012 Fisheries Research

8 Economic Efficiency of Trawl

Fisheries: A Case of Trau'l
Fisheries in Nha Trang. Vietnam.

201? Fislr for the People

9 Marine protected areas: a litelature
review on their benefits and therr

design for fisheries managentent

20t4 Asian Fisberies Science

l0 lmpacts on the ecosystem and

human well-being of tlre marine

protected area in Cu Lao Cham,

Vietnam. Marine Policy,

201 8 Marine Policy

ll Assessing the value of coral reefs

in tbe face of climate change: the

evidence from Nha Trang Bay,

Vietnam

2019 Ecosystern Services

u
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NHA TRANG

|(HOA HIJC VA CoilG ilGHE

Wffl,4h/,4t

Khdnh Hda, ngdy I 5 thring 09 nim 2019

Ngudi

TS. Qurlch Thi K}Anh Nggc





B0 crAo DUC vA DAo rAo
TRIIdNG DAI HQC NHA TRANG

coNG HoA x,4, Hor cHU NGHiA vrET NAM

DQc lip - Tu do - Hpnh phric

Kh6nh Hda, ngdy 12 thiing 9 nim 2019

LY LICH KHOA HOC

Chirc vu (hi€n tai hoic tru6c kli nghi hu u): GiAng vi6n

Don vi cdng tiic (hi6n tai hoic tnr6c klri nghi huu): Khoa Kinh t6

Ch5 o ri6ng hoic tlia chi li6n lac:40 Pham Tu, phudng Vinh Hdi, Nha Trang, Kh6nh Hda

r. Lf LrcH so Lllgc
Ho vd tdn: Nguy6n Ngoc Duy

Ngdy, thring" n6m sinh: 12/0911979

Qu€ qu6n: Cam L6. Qudng Tri

Hoc vi cao nhAt: Tiiin si

Chfc danh khoa hoc cao nhAt:

Di€n thoaj li6n h6: CQ:

Fax: kJrdng

II. QUA TRiNH DAo T4o
1 Dpi hgc:

HO tldo tao: Chinh quy

Noi ddo tao: Trudng Dai hoc Nha Trang

Ngdnh hoc: Kinh t€ thiy sdn

Nu6c ddo tao: Vi6t Nam

Bdng tlai hoc 2: Ti6ng Anh

Gi6i tfnh: Nam

Noi sinh: Qudng Tri

D6n t6c: Kinh

Nim, nu6c nh6n hoc vi: 2016

Ndm b6 nhi6m:

NR:02583838748; DD:0931625879

Enail: ng^i r1-r:1ng':e.i l r .'ii;n lr r -c'rll- r n

Ndm t6t nghiQp: 2002
.i ,.^

Nam lot ngnrep: luud

Nim cdp bdng: 2010

2. Sau d4i hgc

- Thac si ngdnh/chuydn ngdnh: Kinh ti5 vd qudn l1i thriy sdn

Noi ddo tao: Eai hoc Tromso, Na Uy

Tdn luAn v[n; On the economic performance and efficiency ofgillnet vessels in Nha

Trang, Vietnam.

- Ti6n si chuydn ngdnh: Kinh t6 tdi nguy6n; Nim cAp bing: 2016

Noi tldo tao: Dai hoc Bic cuc Na Uy, Tromso, Na Uy

TRtJd

OAI H



Tdn lu6n iin: The Economics ofOpen-Access Fisheries: Subsidies and Performance

of Vietnanrese Fisheries.

3. Ngo4i ngfi: l. Titlng Anb Mfc tl6 su dung: Thudng xuydn

2. Muc dd s[r dung:

rII. euA rRiNH cdNG rAc cnuytN lrdN

Iv. QUA TRiNH NGHITN C[IU KHOA HQC

f. Cfc tI6 tAi nghi6n criu khoa hoc tli vh tlang tham gia (thu6c danh muc H6i ddng

Chfc danh gi6o su nhri nu6c quy alinh):

Tboi gian Don vi c6ng tiic Cdng vi6c ddm nhi6m

2003 - nay Khoa Kinh t6, Trudng Dai

hoc Nha Trang

Giing d4y ciic m6n hoc Quzin tri

chi6n luoc. quan tri san xu6t. qudn

tri lrli ro. quin tri KDQT,

PPNCKH

TT T€n dd tdi nghidn cuu NAnr bAt

dAuAldrn

hodn thdnh

D€ tdi cdp

(NN, B0,

ngdnh, trudng)

Trdch nhi€m

tham gia trong

oe rar

I Phdt tri6n ngu6n nhdn Iuc du

Cn r\nan,l Hoa lrong Dol cant)

h6i nhAp qui5c tii

2017-2019 Dd tdi c6p tinh

- tinh Kh6nh

Hda

Thinh vi6n

chinh

2 Phdt tri6n bio hi6m nu6i tr6ng

thriy sdn o ViQt Nam

2017 -nay D€ tdi cAp 86

GD&DT

Thdnh vi€n

chinh

3 Developing Innovative Market

Orientated Prediction Toolbox

to Strengthen the Economic

Sustainability and

Competitiveness of European

Seafood on Local and Global

markets

20t5-20t7 Du dn c6p

qutic t6 - oq
6n PrimeFish,

EU

Thanh vi6n

4 Economic impact of abolishing

fuel tax concessions for fishing

vessels

20t2-2013 Dg 6n cdp
iiquoc te - ou an

Uy ban bQ

truong Bic
AU, tsU

Thdnh vi6n



5 Chtro-ng trinh phdt n'ien nhan

luc tinh Khrinh Hoa giai tloan

20 I I -201 5 vd dinh hu6rg diin

nim2020

20ll-2012 D€ tdi cdp tinh

- Kh6nh Hda

Thdnh vi€n

6 Assessment of Economics

Perfblnrance and Management

of Fisheries in Vietnant

l0l0-2012 Cdp Bd - DtL

6n SRV270l ,

NORAD

Thdnh vi6n

chinh

7 Value Chain Anall,sis of
Anchovy and Tuna in Vietnam

20I0-20tI Chuong trinh

H6 tro NgAnh

thuy sin gia

doan Il (FSPS

II) cia 86

NNo&PTNT,

DANIDA tEi

tro

Thdnh vidn

2. Cfc cdng trinh khoa hgc di cdng U6 lthuOc danh muc HQi d6ng Chuc danh giaio su

nhi nuo-c quy tlinh 1: Tdn c6ng tr)nh. nam cdng b6. noi cong b6.

TT TCn c6ng tfinh N6rn

cong Do

T6n tap chi

Anh hudng crha ciic nhAn t6 d€n nlng luc

c?nh tranh crira cdc doanh nghidp sin
xuAt hoa tai De Lat

2019 Tap chi Phrit tri6n khoa hoc

& C6ng ngh€: Chuy6n

san Kinh t6 - Luat va Quan

ri
2 Vai trd cta chi ti6u c6ng cho girio duc

-;. ,- - , . i . .d0i voi tAng truong kinh te tinh Kheinh

Hda

2018 Tap chi c6ng thuong

3 Profitability effecls and fishery

subsidies: average treatntent effects

based on propensity scores

2016
Marine Resource

Econolrics

4 Efficiency analysis of fisheries using

stock proxies
2016 Fisheries Research

5 Govelnment suppoft and profi tability

effects * Vietnamese offshore fisheries 201 5 Marine Policy



6 Phdn phdi lcri fch trong chu6i giri tri sirn

pnam:rruollg noJ) nrat nang Uluy san

khai th6c bi€n d Khrinh Hda

20t4 Tap chf Phdt trien Kinh tC

7 Reducing Climate lrnpact fiom Fishelies:

A Study of Fisheries Management and

Fuel Tax Concessions in the Nordic

Countlies

2014
Nordic Council of
Ministers

8 Bioeconomics of Comnrelcial Marine

Fisheries ofBay ofBengal: Status and

Direction

2014
Econonrics Research

International

9 Li6n k€t cric tac nh6n trong chu6i gid tli
san phim thuy san klai thzic de phat tridn

kinh doanh bdn virng - Trudng ho-p rndt

hdng cri ngir soc dua tai Khdnh }lda

2013
Tap chf N6ng nghi€p vd

^' , .i
rnat lflen nong tnon

l0 Ti6p cdn chu6i giii tri nhbm nAng cao lo-i

thd canh tranh cho sein phdm thu) sdn

klrai thric - Trtrdng h9p mdt hdng c6 ngir

soc dua tai Khdnh Hda

20t l Tap chi Khoa hoc C6ng

ngh€ thty sAn

lI Open-access Fishing Rent and Eftrciency

- The Case of Gillnet Vessels in Nha

Trang, Vietnanr

2012 Fisheries Research

t2 Hdi hod lcti ich gifra ngu ddn vd cic tiic

nhAn trong chu6i giri tri sdn phArn thuy

szin khai thac-Trudxg hop mat hAng cd

ngir soc dua tai Kh6nh Hoi

2012
Tap chi N6ng nghi€p vd

Phrit tri6n n6ng th6n

DAI H

Hoc vA c0NG ilGHi

wffrrW

Khdnh Hda, ngt\y 12 thdng 09 nchn 2019

Ngudi khai ki t6n

TS. Nguy6n Nggc Duy



BQ GIAo DUC \.4 DAo TAo

r. Li LrcH so LUqC
Ho vd ten: Nguy6n Vin Ngoc

Ngiy, th6ng, n6m sinh: 17l12/1970

Qud qu6n: Phn CAt, Binh Dinh
, t, -.ifigc vr cao nnaT: I ten sl

Chfc danh khoa hoc cao nh6t:

DiCn thoai li€n h6: CQ:

Fax:

II. QUA TRiNH DAO T4O
1. Dqi hgc:

H€ ddo tao: Chinh qui

Noi tldo tao: Li€n Bang Nga

Ngdnh hoc: Kinh t6

Nu6c tliio tao: Li€n Bang Nga

Bing dai hoc 2:

2. Sau tlgi hgc

Thac si chuy€n ngdnh:

CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM
D6c l5p - Tu'do - Hanh nhtlc

Khdnh Hita. ngiq, 07 thdng 8 ndnt 201 9

LY LICH KHOA HQC

Gioi tinh: Nam

Noi sinh: Phn Cdr, Binh Dinh

Ddn t6c: Kinh

Nam, nu6c nhdn hoc vi: 2000, LB Nga

Ndnr b6 nhi6m:

NR: DD:0914.199.444

Email: ngocnv@ntu.edu.vn

Nam t6t nghi6p: 1995
.i_r\am ror ngnrgp:

Chric vu (hi6n tai hodc tru6c khi nghi huu): Truong 86 nr6n Quan ly Kinh 16

Don vi c6ng tiic (hi6n tai hodc tru6c khi nghi huu): K. Kinh t6, Dai hoc Nba Trang

Ch6 6 rieng hoic dia chi li6n lac: STH33.06. ctuong 19, Khu tl6 thi Ld Hiing Phong 2. p.
Phn6c Hlri, tp. Nha Trang, tinh Khfnh Hda

Nim cdp bbng:

Ncri tldo tao:

-,i ,.t ,^, ,.,.,.i l- lien sr chuyen ngarnh: Kinh t€ vd Qudn ly kinh td qudc ddn Ndm cAp bdng:2000

Ncvi ddo tao: Li6n Bang Nga

- Tdn ludn 6n: Chi6n luoc n6i qudn cdc doanh nghidp c6ng nghi€p.

3. Ngo4i ngil: l. Ti6ng Nga Muc il6 sir dung: T6t

2. Ti6ng Anh Muc d6 su dung: Trung binh



III. QUA TRiNH CONG TAc CHUYTN MON

Thdi eian Noi c6ns tic Cong vi€c tldm nhi6m
5 /2003 - 312006 Khoa Kinh t€. DH Nha Trang Ciang vi€n

3/2006 - 1012010 nt Ph6 trudng BM Kinh te Th0y san

10/2010 - 5/2018 nl Truorrg BM Kinh t6 Thuy sAn

5/?018 - nay 'lt Truamg BM Quan lj, kinh td

IV. QUA TRINH NGHIEN CUU KHOA HOC

L ('ac de tdi nghi€n cuu kJroa hoc di va dang tham gia:

TT TAn dAi tni nghi€n crlu Nim bdt
tI6u/1.{5m

hoin thAnh

DA tD'i c6p (NN,
Bd, ng)rnh,

trudns)

Trdch nhi0m
tham gia trong tl€

rei
I Nghi€n cfu hdnh vi ti€u

dDng thiy sdn tai TP. Nha
Trang

2006-2008 Dg dn Nolad-
Nauy

CQng t6c vi6n

) Co ch6 quErn I! tdp tlodn
kinh te nhe nu6c: Kinh
nghiQtn cua Li0n bang Nga
vA bdi hoc clro Vi6t Nam

20t r-:0r4 Nghi dinh thLr CQng t6c vi€n

Chuong trinh phrit tridn
nhdn hLc Kidnh ltda, giai
doan 2012-2015 va dinh
nucrflg oen nam zuzv

20 | 1-2012 DC tdi cap tinh Cong tdc vi6n

1. Xdy dung, ctng c6. ndng
cao hidu qui hoat ddng cria
tO hop tAc vd hgp tiic xd
n6ng nghi€p tinh Kh6nh
Hda

2013-20 | 5 DC tdi cap tinh Cong tdc vidn

5. Chinh s6ch viQc ldm vd thu
nnaP llong pnal rrien Ki
b€n vfrng o VN giai tloan
2011 - 2020

2013 Chuy€n tl€ nghi€n
cuu du 6n ndng
cErp T4p chiphdt
tri6n Kinh td, DH
Kinb t6 TD.HCM

Cdng tiic vien

6. Nghi€n .citu dnh huong ciia
cdng ddng ddn phat tri6n
b€n ving du lich bi€n tlio
duydn hai mi€n Trunq

2016-20l7 D€ tdi cdp 86 CQng t6c vi0n

l. Ph6t tridrr ngu6n nh6n lgc
du lich klr6nh hda trong b6i
czinh h6i nhdp qudc td

:017-2018 De tdi cap tinh CQng tric vi6n

8. NAng cao n6ng luc canh
tranh diOm tl€n du lich bidn
tinh Ninh Thuin

2017-2018 DC tai cap tinh CQng t6c vi6n

9. Phdn k-htc th! tmdng khrich
du lich Nga tl6n Nha Trang.
rinh Khiinh Hda

2018 Ed tdi cdp
Truong, md sd
TR20l7- l3- t 8

Chri nhi6m



i 0. Nghl6n cirrr hdnh vi ti€u
dirng bdn ving cua nguoi
Vi€t Nan

:01 7-20 t9 D€ tdi cAp BQ Cdng tdc vi€n

ll Nghi€n crm ph6t tri€n kinh
tC - xa hdi bi€n d6o Kh6nh
HOa Oen naDt -uif va tal]r
nhin d6n ndm 2030

2019-2020 DC tai cap tinh C6ng tiic vi0n

2. Cric c6ng trinh khoa hoc dd c6ng b6:

TT T0n cdng trinh Nim
c6ns bii

TOn t4p chi

l
14rQopvaqnouuue rexHoJlornH
B pa3Burxu tlopn
f,KOHOMTqeCKOIO yrpaBneHX9
npeanpxrTl.rrMH

1997 Teopnr r.r npaxruxa pe$oplxpoBaHur H

perynxpoBaHxr 3KoHoMllKlt pefLloHoB:
C6. uay.ruux pa6or. Ty:ia: I4:4-ro Ty;r.
roc. yH--ra, C. 76-'77

2.
Yrrpaa,renue .qoxo.qHocr;lo
NPC,4NPHHIIMATEJII'CTBA B

Poccllu

1998 I,luuosauuu, t4HBecr trr\t411.

MeHenxMeHT: MeNay:. c6. cr. Tyra:
l4ra-so TfflV r.ru. JI.H, To:rcroro, C.
l3-20

3.
IlepcrerrHarr pocra
npoMbflrrJreHHbrx IIpeAnpurr].rii
B nepexoAH;rI nepuoA

1998 l,lHHosaurr, tlHBecrxur,rn.
MeHeAXMeHT. MeNays. c6. cr. Tyla:
l4:g-ro TfflY urra. Jl.H. Tolcroro. C.
21-30

4. 14cc;re4oeaHue rtlQexrnauocrr
cTpaTeruu ynpaBneHut
IIpOM bll]lj] eH H bI t\4 IIpe.qItDXtTXeM

1999 TexHo:rorrr, npeAnpnH,.rMarenbcrBo,
3KoHoMuKa: Mexe. c6. cr. 9. I. Ty,ra:
TI|Iy. C. 184-189.

5.
Xaparreprrcrrra
pacnpeAeneHHr .qoxo4oB B

Poco,ru g nepxoA rrepexoAa B

ptJHo'.rHoi 3KoHoMxKe

1998 Srouovlruecxoe pa3BHTue r
ynpaBneHue HapoAHLrM xo3rircrBoM:
Ma repxarbr MexBy30Bcxot Ha) ,lHoi
xouQepeHqru. Tyra: 14:.q-eo TTfIlY.
c. 19-20

6.
Mexaxngv pocra
npoMblluleHHofo npou3Bo.qcTBa

a rHyrpu$lrpueuH M crparer;z.r.

1999 14:g-ao. Ty:ra

7.
Phuong phrip tinh cdng suat san
xuat trong doanh nghiEp ch6
bi€n thty sin

2005 Tap chi KH &CN Thny s6n, sd 3, tr. 53-
55

8. Quan tri doanh nghiep thiry sdn
(sdch)

2008 NXB: Khoa hoc - K! thuAt

9.
Do ludng su hdi ldng kh6ch
hdng tl6i v6i chdt lLlong dich vLr

ngdn hdng

2009 T4p chi Cdng nghd ngan hang. sO 43, tr.
3l -38

10.
Ung dqng hdm sdn xuAt d€
nghi€n ciru tdng truong kinh t€
troDg ngdnh thiry san Viel Nanr

2010 T4p chi KH &CN Thny sdn, s6 1, tr. 74-
78

Phan tich hiQu qui ky thuat
hong nganh chii bit5n thrly sdn
Kh6nh Hda

2010 Tap chi KH &CN Thriy san, s6 3, tr. 84-
9l

12. Nhimg thach thtic tl6i v6i khu
bao tdn bi€n Ran Trdo t4i huy€n
Van Ninh, tinh Kh6nh Hda

?011 Tap chi KH &CN ThLly sdn, sd I

tr.lll-ll6

R
JONG

I HQ(
ATRANI

,--'/



t3. Sp hdi ldng ddi v6i cdng vi€c
cia gidng vi6n: ti€p cdn hdnh vi
quan tri

201 I Tap chi Khoa hoc, Dai hqc Hu6. sd 66,
tt.16l-172

14.
Nghi0n ciru su hdi ldng c0a du
khdch ndi tlia khi d6n du lich d
PhLi Qudc

2012 Tap chi Kinh t6 & Quirn tli kirh doanh.
DH Thrii Nguydn. sd 02. tr.40-47

15.
Nghidn criu su hii ldng cua
khach hdng vcti c6c nhd thudc
ctat chudn,GPP cia c6ng ty drlo..c

Thanh Ki€u

2012 Tap chi Khoa hoc, Dai hoc Trd Vinh, s6
06. .56-63

16.
Cdc nhdn td inh huong d6n su

thoa nr6n c6ng vi6c cua ngudi
lao ddng trong C6ng 0, may n]ac
Alliance One

2012 Tap chi KFI &CN Thny sdn. sd 3

17
Ciic nhdn t6 anh hudng d€n sdn
Irro:rg tdm sir nu6i th6m canh tai
huyQn Ki€n Luong, tinh Ki€n
Giang

2012 Tap chi KH &CN Tht1, san. s6 4

t8. Phan tich hiQLr qud k! thudt cho
ciic trai nudi cA tra thuong pham
tai D6ng bdng SOng Cuu Long

2012 Tap chi KH &CN Thirl, s6n, s6 4

l9 Assessnent of the growth of the
vietnam fisheries sector during
the period 2001-201I and
forecast fol the period 2012-
2020

2012 NARA, Sri Lanka

20. Co chd qudn Jy cua T4p dodn
Gazprom - LB Nga

2012 Tap chi Kinh t€ ddi ngoai. sd 53

2t. Unq dLrnu BSC tai truOus truns
hoc kinh t€ Khrinh Hda

:01i Tqp chi Kinh tC va Du bao. s6 17/2013
(ss3)

22. Ph6n khirc thi trudng kh6ch du
lich noj dia.diin thdnh ph6 Nha
Trang tbeo l6i s6ng

201 3 Tap chi Khoa hoc cdng ngb€" s6 412013

Ung dung Th6 di€n cdn bdng
(Balanced Scorecard) tai c0ng
ty diCn luc Ki6n Giane

2014 Tap chi Tdi chinh doanh nghi6p. s6
T412014

24. Giai phap xrirc tiOn thuorg mai
sin phdm thiry sdn Vi€t Nam v?ro

thi hudng Nea

2014 Kj,. y6u HQi thiro "Xirc ti€n thuong mai
nhdm phdt tlidn thLil sdn bdn vimg vung
ouyen nal mten ltung . J/lui+

25.
Chinh s6ch tin drlng h6 trcr ngu
d5n khai th6c hrii sin

20 t1 Kj, y€u H6i tlrdo Khoa.hoc "Tin, dung
ng6n hdng vdi ph6t tri6n kinh t6 bi6n
Khu vuc Nam Trung 86", t6 chitc tai
TP. Qui Nbon l0/2014

zo, Relationship between Economic
Gtowth and Employment in
Vietnanl

2014 Journal of Econonic Development, No:
222, t0t20t4

27.
Mdi quan hQ gifa tdng trudng
kinh t0 vd vidc ldnr tai vier Nam.

20't4 T4p chi Phdt tridn kinh t€. Trudng DH
Kinh rC Tp. Hd Chi Minh. sd 286. th6ng
8/2014

28. Ciic. nhdn t0 dnh hu crng d€n
qu.vCt ttinh rnua siin phdrn nu6c
minr Phi Oudc tr€n dia bdn tinh

2014 Tap chi ThLiy sen ViCt Nam, s6 l8(193)
9/20t4



Kidn Giang

29. Ldp vd 6p dqng the di€m cdn
bang tai Cuc rhue rinh KhAnh
Hda

2014 Tap chi Kinh te vd Du b6o, thdng
7/2014 s6 chuy0n d€. Tr.45-47

30.
Khao sdt v€ su hdi ldng vd y
dinh quav lai crla du kh6ch Nea

20t4 Tap chi Kinh tC vd Du biio. thilng
1ll201-1 sd chuvdn d6. Tr. 26-28

3t. Phin tich hi€u qui kinh td ngh€
nu6i chim yCD sdo trong nhii tai
Khdnh Hda

20)4 Tap chi Kinh tC vd Du b6o. tl)6rg
I l/2014 s6 chuy€n d6. Tr. l7-19

32.
Nghi€n ciru c6c nhdn t6 inh
huong d€n hdnh vi mua hZrng

ngau hrirng tai thduh plO Nha
Trang

2014 Tap chi Khoa hoc C6ng nghg Thuj sdn
- Trudng DHNT sd 3.20 J4, Thring
9.20 t4

33. Ndng cao chdt luong dich vu tai
Agribank - Chj nhrinh Kh6nh
Hda

20 t4 Tap chi Khoa hoc Cdng ngh€ Thuj sdn
- Trud:rg DHNT sd 3.2014. Thring
9.20t4

Ph6t trien ngu6n nh6n luc tai Sd
Tdi nguy€n vzi M6i trudng
Kh6nh Hod

2014 Tap chi Kboa hoc Cdng ngh6 Thuj'sdn
- Trudng DHNT sd 3.2014, Thrlng
9.2014

i5. Anh hudng cr.ra vin hod doanh
nghidp tl6n su cam kilt g6n b6
cia nhdn vi6n tl0i vtii Cdng ty
c6 phin Nha Trang Seafoods -
Ft7

2014 Tap chi Khoa hgc C6ng nglr6 Thuj, sdn
- Trudng DHNT s6 4.2014, Tltdng
12.2014

36.
SU g6n,b6 cira cdn b6 c6ng nh6n
vi6n tl6i vdi Trudng Trung c6p
kinh td Ki6nh Hda

20i s Tap chi Kinh t6 vir Du b6o, th6ng
3/201 5 s6 chuydn d6. Tr. 48-50

37. Phdn khirc thi trudng du khrich
n6i tlia d€n Nha Trang - Khiinh
Hoa.

2015 Kii ydu H6i th6o khoa hoc: Hdnh vi ti6r.r

dDng moi trong cQng ddng ASEAN -
Co hdi vd thdch thric do Trudng Dai
hqc Kinh tii - Luat 16 chfc ngdy 23
thiing I ndm 2015

38.
D6nh giri mLlc tld hdi ldng cria
kirich hdng tl6i v6i dich vu tai
Ki6ch san Novotel Nha Trang.

l0ls Tap chi Khoa hoc Cdng ngh€ Thuj' sdn
- Trudng DHNT sd 1.2015. Th6ng
3.2015

39 Nghi€n ctru cac y6u td inh
huong ddn hdnh vi mua hdng
theo nh6m qua mang cira ngudi
ti€u ding thdnh ph6 Nha Trang

2015 Tap chi Khoa hoc C6ng ngh6 ThLr-i s6n
- Trudrg DHNT sd 1.2015, Thdng
3.2015

40. Nghidn criu sr..r' hdi ldng cta
ki6ch hdng dtii v6i ch6t luong
djch vq sdn bong tl6 nini tr'6n

dia bdn thanh ph6 Nha Trans

2015 Tap chi Khoa hoc C6ng ngh€ ThLrf san
- Trudng DHNT s6 1.2015, Thdng
3.20t5

41. D6nh gi6 ch6t luong dich vu cia
cac nhd thu6c tr€n dia bdn tinh
Kh6nh Hod.

2015 T4p chi Khoa hoc Cdng nghd Thuj sin
- Trudag DHNT s6 2.2015, Th6ng
6.201s

42. Thidt.lap vd 6p dung the di6m
cdn bdng (Balance Scol ecard) tai
cong ry co pnan Nha I rang
Seafoods - F17

2015 T4p chi Khoa hoc.vd Cdng ngh6, DH
Pharn Vin Ddng, sd 07, xuat ban th6ng
l0 2015

rO\
\oil
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43
tJng dung the di0m cdn bing cho
Cdng ty TNHH M IV Xudt khdu
thu), sdn Kh6nh Hda
(KHASPEXCO)

2016 Tlrp chi Khoa hoc vd C6ng nghQ. DH
Dd Ning. sO :1Ol;. :O t O

44. Nhu c6u va dinh vi sdn phdm c6
a Viet Nam tren thi tnrdng th€

gioi

1016 ll6i th6o chuy€n d€ "Dinh vi sdn phdm
cd tra Vi€t Nam lren thi trudng thu) san

thd gidi''. VASEP - VIETFISH,
l'P.ltCM nedy 03/8/2016

45 Nghi€n c(ru dnh hudrg cLia ciic
thdnh phdn. th6i d0 d6n y dinb
cua c0ng ddng dia phnong thatn
Aia ph6t trien du lich bdn vimg

2016
Tap chi Khoa hoc Thuong m4i, truong
D4i hoc Thunng mai, Sd 100/2016,
tr.65-72.

46. NghiGn ciru anh hudng cua nhan
thuc loi ich. chAt ltro:rg cudc
s6ng ddn thrii tl6 vd hanh vi.tham
gia chuong ttinh phAt fien du
lich b6n vitug cria cdng d6ng dia
phuong tai duy€n hdi Mi€n
Trung.

?0i7
Tpp chi Kinh ti! D6i ngo4i. trudng D4i
hoc Ngoai thrrcrng. 56 99 th6ng
102017, rt.15-29.

^,7 Cdc y6Lr t6 anh hucrng diin su lta
chqn gifa si€u thi vd chg truydn
th6ng cua ngudi ti0u dirng Nha
Trang.

2018
T4p chi Cong thuong, Bd Cdng thuong,
36 2 th6ns 2/2018. tr.212-219.

-t6. Crlic nh6n t6 Anh huorrg d6n hdnh
vi ti€u dr)ng xanh crla nguoj dan
Nha 1'rang.

2018
Tap chi Kinh 1€ Ddi ngoai. trudng Dai
hqc Ngo4i thucrng. SO 103 th6ng
2i i018. tr.40-58.

49 Giai ph6p thu hirt kh6ch du lich
Nga tlOn Nha Trang - Khanh
Hda.

2018
Tap chi C6ng thucrng, BO Cdng thucng,
56 7 ftdng 512018, tr,294-301.

50. Phdn k}Iirc thj lrudng khrich du
lich Nga d0n Nha Trang. tinh
Kh6nh Hda.

20t8
Tnp chi Kinh t6 & Ph6t tri6n. 56 252
(ll) thdng 6/2018. tr'.133-141.

5l Phdn khfc thi truong khrich du
Jich qudc t€ d€n Nha Trang -
Khanh lJda.

2019
Tap chi Kinh tti fl6i ngo4i, truong D4i
hpc Ngoai thuong. Sd 1 15 th6ng
3/2019. tr.l4-30.

Khdnh Hda. ngir1. 07 thdng 8 ndm 2019

fnili

Ngudi khai ki ten

(Ghi rd chftc danlt, hoc vi)

TS. Nguy0n Vin Ngoc



BO GIAO DUC VA DAO TAO
TRUONG DAI HQC NHA TRANG

r. Lv LrcH so- LUqc
HO Vd t€N: D6 THI THANH VINH

Ngdy, th6ng, ndm sinh: 29/1211962

Qu6 quin: Nha Trang - Khrinh Hda

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM
DQc lAp - Tr; do - H4nh phric

Khdnh Hda, ngay 13 th6ng 9 ndm 2019

L.f LICH KHOA HQC

Gi6i tfnh: Nf
Noi sinh: Nha Trang - Khrinh Hda

Ddn t6c: Kinh

Hoc vi cao nh6t: Ti6n si

Ninr, nu6c nhAn hoc vi: 2010, Nouvelle-Calddonie (Ph6p)

Cbric danh kloa hoc cao nh6t: Pho Girio su, gidng vidn cao c6p

Nam b6 nhi6m: 2016

Chf c vu (hi€n tai hodc truoc khi nghi hm): Phu trrich ciic chuong trinh du 6n Phep
ng['.

Don vi c6ng t6c (hi€n tai hoAc tru6c khi nghi huu): Khoa Du lich - Trudng Dai hoc
Nha Trang.

Ch6 d ri6ng hoac dia chi litn lac: 7A Chi Linh -Nha Trang

Di€n thoai 1i6n h6: DD: (84) 905292180 Email: vinhdtt@ntu.edu.vn

II. QUA TRINH EAO T4O
l. D4i hgc:

H€ ddo tao: chinh quy

Noi dao t?o : Trudng Dai hoc Th0y san (nay li trudmg Dai hoc Nha Trang)

Ngdnh hgc: Nginh Kinh t6, chuy€n ngdnh Kinh t6 thiry san

Nudc ddo tao: Vi6t Nam Ndm t6t nghi€p: 1985

2. Sau d4i hgc

- Thac sichuydn ngdnh: nganh Kinh t6. chuydn nganh Quan tri Kinh doanh cdng
nghiCp vi xdy dung co b6n.

Nim c6p bing: I998

Noi diro tao: Trudng Dai hoc Kinh t6 qu6c dnn

- Ti(in si chuydn ngdnh: Qudn tri kinh doanh

Nam cAp bang: 2010

Noi cldo tao: Nouvelle-Cal6donie (Phdp)

- Tdn lu6n hn: L'approvisionnement en produits aquatiques des enlreprises
halieutiqttes. Application d Ia rdgion nd-centrale du Vietnam.

3. Ngo4i ngii: l. Ph6p Mric tl6 sri dung: thenh thao



2. Anh M0c dQ su dung: doc. vidt

III. QUA TRiNH CONG TAc CHUYTN MON

IV. QUA TRiNH NGHIIN cUU KHOA HQc

1. Cic tl6 tii nghidn criu khoa hgc tI5 vir dang tham gia

Thdi sian Noi cdns tfc Cdne vi6c alim nhi6m
il/198s - r0/2000 G idng vi6n 86 n6n Kinh td co scr

]|t2000 - s/200s Ph6 b6 nr6n 86 m6n Qudn tri kinh doanh

6/2005 - 812007 Tru<rng bd m6n Bd m6n Quin tli kinh doanh

9/2007 -3/2010 Ngbi6n ciru sinh DH Nouvelle-Ca lddonie (Phap)

4/2010 - st20tl Ph6 Khoa Khoa Kinh tc

Tn 5/201 I ddn
3t 17l20t7

Truong Khoa Khoa Kinh t6
Trudng Dai hoc Nha Tlang- Thdnh vi6n HQi cl6ng Khoa

hoc vii Ddo tao Truong.
- Chrl tich H6i d6ng Khoa hoc

vd Ddo tao ngdnh Kinh t6.

I l/2015 rf6n nay

Thinh vi6n H6i d6ng chuydn
.--i

gra cua I o cnLrc t)?r noc Fnap

ngfr (AUF) klu vpc chAu A -
Thrii Binb Ducrng, phu triich
, ; .,. , .tIU Van IInn VtfC I\lnn Ie Va

quin tri.

Td chLlc Dai hgc Phiip ngf
(AUF)

10/2016 d€n 1/2019

Ph6 Girio su. giing vi€n cao

cAp. ngdnh Kinb t6, chuy6n

ngdnh Kinb doanh du lich vd

1r hdnh

Khoa Kinh t6
Truo-ng D4i hoc Nha Trang

| 12019 d€n nay

Phir Gido su. gidng vi6n cao
i . , ,, , ,t I

cap. ngann K Inn re. cnuyen

ngdnh Kinh doanh du ljch vd

lO hdnh

Khoa Du lich
Trucrng Dai hoc Nha Trang

TT TGn iI6 tiri nshien cliu Nim bit
dAu/l{i m

hoin thdnh

De tdi c6p NN,
BQ, ngnnh,

truong)

Trdch nhiQm
tham gia trong

de tal

I Chuong trinh ph6t tri6n
nhAn luc tinh Kh6nh Hda
giai iloan 2011-2015 vit
dinh hu6ng d€n ninr
2020.

20lr-2012
Chuong trinh

trong diOm cdp
Tinh -HDKT

s6 1773t
SKHDT.TH

Chn nhicm dc tdi

2 Nghi€n cuu cric nhAn t6
.t ,.1ann nuong oen su oten

2013-2014 D6 tdi cAp

Trudng
Cht nhi€m .tC tdi

2



ildng ddng nhAn luc trong
ciic kJr6ch s4n cao cAp (4
hoic 5 sao) tr€n tlia bdn
thdnh ph6 Nha Trang.

TR20l3- I 3-04

J Kh6o s6t. diinh giri su hii
Idng cria t6 chfc, cri nhdn
d6i vdi su phuc vu c[ra
c6c c<r quan hdnh chinh
nhd nudc vd tlon vi su
nghidp c6ng ldp trdn dia
bdn Tinh Khdnh Hda.

20 l 3-:014
Hop.d6ng tu v6n

cAp Tinh -
HDTV

56 OIl HD

Ch[' nhi6nr de tdi

4 Nghidn cuu phrit tri6n cric
san phAm thi c6ng m!
nghd phnc vu du lich
Kh6nh Hda.

2013-2014

DC tAi KHCN; -,,cap I InD -
Ho-p cl6ng sti

08/2013/
HDGKCV

Tham gia vi6t
cnuyen oe

5 Nghi6n criu nr6 hinh sti
dung lao ddng c6 tr6ch
nhi6m trong ngdnh du lich
kh6ch san d clia bdn thdnh
pht5 Nha Trang.

2015-2016
EC tei cap

l'R2015-r 3-01

Lnu nntem oe rat

6 Ndng cao nf,ng luc canh
tranh cia diiim di5n du
lich biiijn cira tinh Ninh
Thu fln

20 t 6-201 8 D6 tdi cdp Tinh

Ill)KHK l-si)
t6i20l6/'t If) -,

SKHC]N

Thdnh vi6n chinh

7 Nghi€n cuu. xdy dpg dA

cuong quy€n l0 ngdnh
Ldm nghi€p, Ngu nghiEp
- Brich khoa todn thu ViCt
Nam.

20t6-20t8 Dd rin bi€n soan
B6ch khoa todn
thu Vi6t Nanr

(chri nhi6m
nh6m: PGS.TS.
Ns6 Einh Quc)

Thdnh vi6n chfnh

8 Phrit tri6n ngu6n nhAn luc
du lich tinh Khrinh Hda

20t7-2019 DO tni c6p Tinh

t lDKI lK'l- sir

07l20t7lI]D -
SKI{CN

Thdnh vi€n chinh

9 Nghi€n cuu c6c gidi ph6p
quen ly thu chi ngAn srich
tr6n dia bdn tinh Khrinh
Hda giai doan 2018-2020
vd ctinh huong d6n n[m
2025.

2018-2019
(dang thryc

hi6n)

Dd tdi cAp Tinh

l lDKl lKT s5

..i20I 8tt tD -
SKH(',r"

Thdnh vi6n chinh

l0 Xdy dgng Oe an tli d;iim
tlinh luong h6a c6ng vi6c
d0 phdn c6ng siao c6ns

20t8-20t9
(dang thttc

hi€n\

fol ddng kinh
td v6i So N6i vu
tinh Kh6nh Hda

Cht tri nh6m xdy
dprg tI€ dn

3



viCc theo vi trf viec ldm
gin v6i luong h6a k6t
quA, hi6u qua thuc hi6n
nhi€m vu vd phdn loai cein

b6. c6ne chf c

HDKT sd
0t2ttzlHDTv

ngdy 21112/2018

2. S6ch vir girio trinh :

l. Gestion des ressources hunraines (Trtc gii), girio trinh, NXB Hoirg Drir, ISBN:
978-604-86-9980-2, I 08 trang, 201 6.

2. La protection internationale du patrimoine ctrltLrrel subaquatique ldong tric gidt,
siich chuydn khio < Patrirnoine naturel et culturel de la Nouvelle-Calidonie > -
chu bi6n Cdline Castets-Renard, Guyldne Nicolas, NXB Harmottan (Pltip).
ISBN: 978-2-343-03784-4. trang 197-208. 2015.

3. Toufism nranagement (ddlg tdc gia). tai lidu thanr kJrdo bi6n dich - Dai hoc
Nha Tt'ang,2014.

4. Quin tri chitin luo-c v2r chinh srich kinh doanh (tldng tric gii). Girio trinh, NXB
Phrong D6ng, lSBN: 2040090000960. 2013.

5. L'approvisionnement en produits aquatiques des entreprises. Application d la
rdgion sud-centlale du Vietnan, (t6c gia), siich chr-ry6n khiro, NXB Les Editions
Unitersitoires Europdennes (Dric), ,136 trang, ISBN: 978-613-l-58104-5, 201 I.

6. 20 dtudes de cas dans la gestion du pelsonnel (Tdi li6u tham khdo), dong thtc
hi€n.

3. Crlc biri b:io khoa hqc dd c6ng b6:

TT Tin c6ng trinh Nim
c6ne b6

TOn Qp chi

I Perspectives d'emploi des
handicaps an Vietnam et
rdflexion au regard de la
politique du Gouvernement
vietnamien (t6c gid)

il/20r8 Tham ludn ir h6i nghi < Handicap
et Citoyennetd > o Clermont-

Ferrand. Phrip.

2 Vai trd cua doanh nghitp xd h6,
trong ddo tao ngu6n nhAn lgc
phuc vu phdt tridn bdn vDng du
lich cdc tinh du;6n hai Narn
I rung bo { oonq tac [ta )

7&8/
201 8

Tap chi <Quan l1i kinh t€>.
ISSN: I859-039X, s6 89

3 Quelles alliances stratdgiques
pour une valorisation mutuelle
des potentiels de I'dconomie
bleue de I'espace francophone t
(t.ic sia)

9/2017 Kj -vdu Hdi nghi < 2dnre Edition
des Jounrdes de la Francophonie
dconomique et numerique ), tal

Paris, Phiip.

4 Employabilit6 et insertion
professionnelle des dipl6mds
comnte rdponses aux d6fis
socio-dconomiques (tric giA).
cht tri 0l sessjon tAi, Thrii Lan
(tl6ne t6c eii)

4120t7 K! y€u H6i nghi Hi€u truong c6c
fudrg dai hoc Phrip ngf khu vuc

chdu A - Th6i Binh Ducmg, tai Th6i
Lan.

4



) Nghidn cu u cdc nhiin td dnh
r; '.;nlrong oen sLr Dret] dong dong

nlt6n luc - lnrdrrg ho.p ciic
kliich san cao cdp lai Nha Trang.
(tAc eid)

2016 Tap chi <Khoa hoc Thuong rnai
ISSN:1859-3666

6 C6c nhdn tO tdc ddng cl€n ning
luc canh tlanh ddnf cua Bui
di6n tinh Khrinh Hda (ddng tric
cie)

2016 Tap chf <Khoa hoc - c6ng
ngh€ thLiy sAn>, Truimg Dai hoc

Nlia Trang, ISSN: I 859-2252

7 Ndng cao ndng luc canh tranh
cLia di€m ddn du lich Nlra Trang
- Kh6nh Hda. (d6ng tdc gid)

2016 Kj, y€u H6i thao qudc tC : (Kinh tC

Vidt Nanr lrong thoi kj hdi nhdp:
Co hQi vd Thilch thric>,

TrLrong Eai hec Kinh 16 Hud.
I SBN: 978-604-8 6-9872-0

8 Xdy dqrng ma lran ky ndng nghe', ,;, ,oanD gra cnar ruong nnan su
ngdnh C6ng ngh€ thdng tin
theo ti€u chuAn Nhdt ban (d6ng
t6c ei6)

l0t5 Tap chi <Khoa hoc Kinh t6>.
Truong Dai hoc Kinh tti Dd Nang

ISSN :0866-7969

9 Phuc h6i va phdt trien doanh
nghidp sau kiung hoeng. (t.ic
sia)

2015 Ky ydu Hdi thzio qu6c gia <Kinh t6
Vier Nam 201 5: Khoi thdng ddng
luc tdng tru6ng trong b6i cdnh mcri

cta hdi nh6p>,
I SBN : 978-604-927-873-0

l0 Uhg dung khung k! nAng trong
qu6n tri vd ddnh gi6 nhdn su
(d6ng t6c sid)

20t5 Tap chf <Khoa hoc>.
Truong Dai hoc CAn Tho.

ISSN:1859-2333
lt Vd ndng luc canh tranh cua

Vietcombank chi nhrinh Cam
Ranh (d6ne t6c eii)

2015 Tap chi <Kinh tC vd Du b.io)
ISSN:0866-7120

12 Ngan hAng Ndng nghi6p va Phdt

tri6n Ndng thdn clri nhrlni Ki€n
Giang nAng cao ndng luc canh
tranh.

2015 Tap chf <Cdng tltuong>
ISSN: 1859-3550

I3 Six senses Ninh Van Bay v6i
vi6c phrit tri6n ngudn nhdn luc
du liclr tronq qiai doan hi6n nav
(ddng t6c gid).

201 5 Tap chi <Khoa boc - cdng
nghd tltuy san),. Truong Dai hoc

Nha Tlang, ISSN: 1859-2252

t4 Nghi€n crJru dnh hudng cria cirr
nhdn rui ro anr thuc v?r chudn
muc xd h6i d6i v6i su lua chon

, . , , , , i : ., .cua ou K-nacn quoc le lat lnanh
,i,tt 

- 
_-;pno Nna r rang (oons Iac sra).

20t5 Tap chf <Khoa hoc - c6ng
ngh6 thLiy sdn>, Trudng Dai hoc

Nha Trang, ISSN: I E59-2252

l5 Ndng cao chAt lu-o. ng dich vu). :ruyen truyen no lro ngrrol ngp
thu€ tai cuc thud Kh6nh Hoa
(tl6ng t6c gid).

2015 Tap chi <Khoa hoc - c6ng
nghd thLiy sin>. Trudng Dai hoc
Nha Trang, ISSN: I 859-2252

lo Nghidn cuu su hdi ldng cia du
khrich kii su dunc dich vu ldn

20ls Tap chi <Khoa hoc - cdng
neh6 thiy siin>, Trudng Dai hoc

5
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biCn tai thdnh ph6 Nha Trang
(tt6ne tdc ei6 ).

Nha Trans. lSSN: 1859-2252

t7 C6ng tric quAn l! thu€ cl6i v6
cdc doanh nghidp ngodi qu6c
doanh tai chi cuc thud huldn
Didn Khanh trnh Khdnh Hoz,
(tl6ne tac eid).

2014 1'ap chi <Khoa hoc - c6ng
nglt6 thiry siLn>, Truimg Dai hoc

Nha Trang, ISSN: I 859-2252

t8 Nghi€n ciru cdc y6u to anh
nUo..ng oen tong lnrng lnann cua
nh6n vi6n n cac khach san carr

cdp tai thdnh phd Nha Trang
{ oonq tac qla L

2014 Tap chi <Kinh te vd PhAt trien)
ISSN:1859-0012

t9 Phiit h i6n m6 lrinh kinh te trang
trai tren dia bdn huydn. HLrng

nguydn. trnh Ngh€ An tddng tdc

eid).

2014 Tap chi <Khoa hoc>,

D4i hoc CAn Tho,
ISSN : 1859-2333

20 Ndng cao chiit Iucrng ngu6n
nh6n luc ngirnh du Iich Ninh
-, ^ _,1
I nusn (oong tac gra).

2014 'l'ap chi <Tdi chfnh doanh nghi6p>
ISSI : 1859-3887

2l Khd nang ti6p ciin vdn tin dung
ctia cdc doanh nghiep nho vi

. .4;
vrra ( oong tac qra).

2014 Tap chf <Tdi chinh>
ISSI :005-56

22 l?"e,:1t" 'li"c, Lg', 
n6i sinh -

oreu Klgn oe pnat ilu) var rro
d6ng luc phrir tri6n cua thanh
phAn kinh td tu nhin (ddng tiic
sia).

20t4 K! ydu HQi thio qu6c gia <<Khoi

th6ng ngu6n v6n cho phrit tri6n kinh
le v rer i\anl lrong grar ooan nten
nay>, I SBN:987-604-927 -87 5-4

Ndng cao ch6t luong dich vu
birn khoang trdn dia b2rn I hirnh
ph6 Nha Trang - Khiinh Hda
(il6ns tirc ein).

2014 Tap chi <Kinh t€ vd Du biio>
ISSN:0866-7120

Ngdn hdng Dau tLr r,d phat triin
Vi6t Nan * chi nhiiuh tinh Ki6n

l;urang - rang nguon von nuy
d6ng (cl6ng t6c gia).

2014 Tap chf <C6ng Thuong>
ISSN: 0866-7756

25 Ph6t tri€n vdn h6a doanh
, i ringnrgp cno cong ry co pnan Iu

v6n DAu tu xay durg Ki6n Vi6t
_.i
( oonc lac t:]a t.

20|4 Tap chi <Kinh t€ K! thudt>>,

Dai hoc Kinh tii Ky thuat Binh
Duong. ISSN : 0866-7802

26 Ngen hang thuong m4i c6 phdn

Ddu hr va phet t iCn chi nheinh trnh
! i, ,

Kren urang - Najrg cao cnat lugng
tin dunq (al6ng tdc eii).

20)4 'Iap chi <C6ng Thuong>
ISSN: 0866-7756

27 DAy manh xuit klrdu sdn phdm
c6 ngir tlai dLrong sang thi
trudng ch6u Au - Truong hop
cria C6ng ty TNHH Hdi Vuong
,. ' .'', . '-. ,.1Unn Knann Hoa (oong rac Era).

2014 Tap chi <Khoa hoc - c6ng
nghd thiry sin>, Trudng Dai hoc
Nha Trang, ISSN: 1859-2252



28 Phdt tri6n lin dung cd nhan ta.
. ^ir\gan nang I nucmg mat L o

phdn Ngoai thuong Vi6t Narn -
- r;

L Dr nrlanD r\|a r fang (oong tac

sia).

2014 Tap chi <Khoa hoc - c6ng
nghd thuy san". Trudng Dai hoc
Nha Trang, ISSN: I 859-2252

29 Quin tri c6 hi6u qud ddng nhin
luc tai Ngdn hdng TMCP Xudr
nh6p khdu Vi6t Nam, chi nhinh
Nha Trang (d6ng t6c gin).

201 3 Tap chi <Qudn li kinh te),
ISSN: 1859-039X

30 MQt s6 gini phrip giai tda hdng
tdn klo cua doanh nghi6p ttdc
cia).

201 3 K.i' y€u Hdi thdo qu6c gia < Kinh td
Vi€t Nam 2012-2013: Tdi co cAu

doanh nghiep vi can d5i kinh ld
vi m6", Hd N6i

DKXB: I 81 -20 l3/CXB /01 -
O2lEHKTQD

3l Phdt trien dich vu ngdn hing ban
16 : Hrrong di moi. Idu diri vir ben
virng (d6ng tric eid).

2013 Tap chi <C6ng Thucmg>
ISSN : 0866-7756

Thd chd chinh trj. th6 chd kinh
.i . . , .i
te va phat tflen xa hor cua mot
qu6c gia (tric gi6).

20t3 Kj'y€u Hdi thdo qu6c gia < C6c v6n
dA ry luan co b6n vd nudc cdng

nghi6p hi€n dai * nuoc cdng nghi6p
hi€n tlai theo huolg XHCN vd kinh
nghi€m qu6c t6 vd phrit tri6n nu6c
c6ng nghidp hi6n dai ). He Ndi.
DKXB: I 242-201 3/CXB 102-

2I/DHKTQD
33 Ndng cao hi€u quri quan tri rui

ro tin dung tai Chi nhdnh ngin
hdng Ddu tu vd phdt tri€n tinh
K.Giang (<f6ne t6c eid)

2013 Tap chi <C6ng Tlruong>
ISSN:0866-7756

J4 Phdt tri6n dich vu logistics tai
_ i ,lLOng ry co pnan van ral oa

phuorg thrtc - Vietranstimex
(d6ne t6c eiA).

2013 Kj,ydu H6i thAo <Khoa hoc Qr.rdn hi
COMB 2013". Dd Ning. DKXB.

213-201 /CXB /7 t-02 DaN^
20/7/2013

J] Chi6n luo-c kinh doanh cua Cdng
ty TNHH HoAn Cdu Nha Trang
fi - ^^.- _r;.
oen nam zui ) (qong tac gta).

20tl Tap chf <Khoa hoc - cdng
nghd thLiy sdn>, Trudng Dai hoc

Nha Trang,
ISSN: 1859-2252

i6 Nang cao chrit.luong dich vu h6
tro- dudng sit cia Ga Nha
Trang - tinh Khdnh Hda (tt6ng
titc giit)

2013 Tap chi <Khoa hoc - c6ng
nghd thriy sin>, Trudng Dai hoc

Nha Trang,
ISSN: 1859-2252

A,nh hu6ng cua vdn h6a cdng ty
d€n su cam k€t gin b6 crla nlrAn
vi6n : Truong hgp c[ra C6ng ty
He th6ng thdng tin FPf id6ng
tric gid).

2012 Tap chf <Kinh te ve Phit tri6n)
ISSN:1859-0012

\o\
.r lo
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38 Chdt luqng ngudn nhdn luc
nganh Y le tinh H6u Giang. t huc
trang vd gi6i phrip (ddne t.ic gid).

2012 Tap chi <Lao ddng xh hdi>
ISSN :0866-7643

39 Hoach tlinh chi6n luoc kinh
doanh cli6n cna C6ng ty Di6n

'; _luc Hau Gjang den nim l0l0
(d6ne tac eid).

2012 Ky ydu H6i thao khoa hoc. ('dn
Tho DKXB: 08-20l:/CXB /150-

594\XB.DHCT

40 R6le des inlernr6diaires dans
l'approvisionnement de
I' industrie de transfolnration
halieutique dans la rigion sud-
centrale du Vietnant (tiic sid)

2009 Cahiers agricultules.
ISSN : 1166 7699

41 Intdgration velticale dans
l'approvisionnenrent en
produits aquatiqnes des
industries de transformation
halieutique. Cas de la r6gion
sud-centrale du Vietnarn (tiic
cia).

200s Actes des Doctoriales con iointes
UPF/L'N( , 02-06/li2009. Tah iti

42 Role of the middlenren in the
supply of the processing
industry. Case study: the central
soutlr region in Vietnam (tdc

cia).

2008 Proceedings - Conference ofthe
International Institute of Fisheries
Economics & Trade (llFET), at

Nlratlan g Un iversil-r'

43 M6t s6 kinh nghifnr nuric ngo?rr

lrong cong tac xiy dung dir Iiiu
thOns tin nehe c6 (tdc eid).

2008 Tap chi<Khoa hoc - cdng
nglr€ thiy sdn>. Trrlimg Dai hoc

Nha Trans, ISSN: 1 859-2252
44 Aquaculture in Vietnam:

Perspectives and development
(t6c eid).

2006 Development in Practice. Ox1'am
CB. Routledge.'Ia1 lor&Francis.

ISSN :0961-4524
45 Vai trd cia Ph6p tlong chi6n

luryc bdo v6 Da dang sinh lrgc
lodn cdu (tric giA)

2005 Tap chf <Klroa hoc - c6ng
ngh6 thriy sAn>, Truimg Dai hoc

Nha Trang. ISSN: I 859-2252
46 L'aquaculture au Vietnanr.

Riflexion au regard de la
politique aqnacole n6o-
cal6donienne (tfc giri).

2004 Revue Juridique, politique et
dconomique de Nouvelle-

Calddonie,
ISBN :2-913090-67-2

17 Nghd cri vd nu6i trdng thuy san

cv Nouvelle-Calddon ie (tdc gid)
200+ Tap chi <Khoa hoc - cdng

nghP thriy sdrr>, Tludng Dai hoc
Nha Tranq. ISSN: I 859-2252

TRtJdNG

trar
NHA

Hoc vA c0ilc ilGHi

Ngudi khai ki t6n

Dd Thi Thanh t'inh
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BO GIAO DLJC VA EAO TAO
TRUONG DAI HOC NHA TR.ANG

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM
EQc l{p - Tg'do - H4nh phric

Khdnh lldu. thcing ndnrlgdy

Hg vir t6n: L6 Chi C6ng

NIm sinh: 1980 Nam/Nir: Narn

Hgc hlrm:
. 

-. 
irloc vt: I ten sl

Ndm drroc phong hoc hAm:

Ndm dat hoc vi: 201 5

Chti'c danh nghidn criu: Giang vi6n

Chric vg: Phu tr6ch Khoa Du lichlr

Dia chi li6n l4c: 75 Phong Kh6ng. Phuimg Phuo-c Long. Thdnh ph6 Nha Tlang. Tinh Kh6nh Hda

DiQn thoqi:

Co quan: 0583. 832070; Nhir ri6ng: 0583.887456; DD: 0983 I 283 8 0; 093 51 i81 68

E-mail: conglechif@ntu.edu.vn hcone80@vahoo.com

II. QUA TRINH DAO TAO
Bdc ddo tao Noi ildo tao Chuy€rr m6n Tdn d6 tdi Nirn t6t nghi€p

1. Dio tao dai hoc

Dai hoc Kinh td qu6c

ddn Hd N6i
Quin tri
kinl doanh

NAng cao suc canh tranh

c[ta socola Ildi Chdu.

2003 (Bdng 1)

Dai hoc Nha Trang Tidng Anh 2008 (Bang 2)

1. Dho t4o sau dqi hgc

Thac s! Dai hoc Tromso -
Nauy

Kinh tC The role of attitude,

preference conflict, norms,

and family identity in
explaining

intention/behavior toward

fish consnmption in
Vietnamese families.

2010

Ti6n s! Dai hoc Kinh t0 qu6c

d6n Hd N6i
Kinh tE Du

lich
XAy dqng ldng trung thdnh

' , ' r , ' 'i.cua ou Knacn dol vol Clu llcn

bi6n Vi6t Nam.

2015

3. Ngo4i ngir: Ti6ng Anh; Mrirc tIQ srir d+ng: Khd



III. QUA TRINH CONG TAC CHUYEN MON
Thii oien

\l Il llal ... detl naln .. )

Vi tli c6ng t6c T6 chuc c6ng t6c Dia chi T6 chuc

112019 nay Phu tliich Khoa

Du lich; Gidng

i,i0n

Khoa Du lich, Dai

hoc Nha Trang.

02 Nguye n Dinh chieu.

Thdnh ph6 Nha Trang, tirrh

Kh6nh Hda.

1/2012 - 12t2018 Trucrng B0

m6n: Gidng

vi6n;

B6 rn6n Qudn tli Du

lich. Khoa Kinh te.

Dai hoc Nha Trang.

02 Nguydn Einh Chi6u.

Thdnh ph6 Nha Trang, tinh

Kh6nh Hda.

1012010 - 12t2011 Truong B0

m6n; GiAng

r rY

h-op phAn I -

Du 6n

NORAD.

86 m6n Qudn tri Du

llct), Nnoa r,t r Ie.

Dai hoc Nha Trang.

02 guy€n chi6

Thdnh ph6 Nha Trang, tinh

Kh6nh Hda.

10/2003-10/2010 GiAng vi6n;
':r 1'g lr nqp pnan

1-Dutn
NORAD,

86 m6n QuAn tri
Kinh doanh. Khoa

Kinh te, D4i hgc

Nha Trang.

guydn Dinh Chi6u.

Thdnh ph6 Nha Trang, tinh

Kh6nh Hda.

01/2003-1012003 NhAn vi6n

Kinh doanh

C6ng t1' Intertractor,

C6ng hda Li6n Bang

Eric.

Dudng Hodng Qu6c Vi6t,
^ ^ ^;, ^.Avuan L au ulay, l p. _da Nol

III. QUA TRINH NGHIEN CIIU KHOA HQC
1 Cic tI6 tiri nghidn criru khoa hgc tI6 vd clang tham gia (thuQc danh mqrc HQi tl6ng Chrirc danh gi6o

su nhh nu6c quy tlinh)

TCn .16 tdi. du 6n, nhi6m vu khdc dd cht tri
Thdi gian

@it dAu - kCt

thric)

Thu6c

Chuong trinh

Tinh trang cl0

tai

(da nghiQm

thu, chua

nghi6m thu)

Phzit tri6n ngu6n nhdn luc du lich Kh6nh Hda
. , i. , . . ^, . ^ i
trong boi cdnh h6i nhip qudc td

5/201'7-5/2019

(Chu nhiQm)

Cip tinh Da nghidm

thu



NAng cao ndng luc c4nh tranh di6m ddn du lich

bii5n crla tinh Ninh ThuAn

1U2016-

4/2018

('Ang nic

viAn)

CAp tinh Da nghi6m

thu

Nghi6n criu dnh huOng cta c6ng ddng tl6n
r ,, .l .: -phAt trien ben vimg du lich bi€n clao duy6n hai

midn Trung

2016-2018

(Chri nhiQm)

Cap bQ DA nghi6m

thu

Nghi€n cr?u c6c nhAn t6 dnh hu&ng tl6n su bi6n

cl6ng ddng nh6n luc trong ciic khdch san cao

c6p {4 hodc 5 sao} tren dia bdn thdn} ph6 Nha

Trang

2013-2014

(C6ng tlrc

fi€n)

CAp co so Da nghi€m

thu

Nghi6n cuu thj hi6u klrrich du lich Nga cl6n

Kh6nh Hda

2013-2014

(C0ng tdc

viAn)

Cdp co sd Da nghi6m

thu

Ph6t trien sdn phdm thir c6ng m! ngh6 phuc vu

du lich Klrrinh Hda2073-2020

2012-2014

(CQng tdc

viAn)

C6p tinh Ea nghidm

thu

Nghi€n cuu, khdo s6t d6nh gi6 muc clQ hdi

ldng cia cri nhAn, t6 chftc d6i v6i sq phuc vp

cta co quan hdnh chinh nhd nuoc vd don v! su

nghiQp c6ng lAp tr6n clia bdn tinh Khrinh Hda

20t3-20t4
(COng tdc

vi An)

CAp tinh Ea nghi6m

thu

Chuong trinh quy ho4ch nh6n luc tinh Kh6nh

Hda giai doan 2012 -2020

2011-2012

(CQng titc

viAn)

Cdp tinh DA nghiQm

thu

Towards a broader understanding about

attitudes and consumption behaviors to frsh in

Vietnam.

2070 - nay

(C6ng tdc

viAn)

Du in SRV

2701, Nauy

(L ap rJa)

Dd nghiOm

thu

I
iRl'

'atNtll

\

III, QUA TRiNH NGHIEN CIJU KHOA HOC
2. C6c c6ng trinh khoa hgc tli c6ng bi6 (thuQc danh mgc HQi tldng Chric danh gi6o su nhd nu6c quy
alinh)

2.1. C6ng b6 tr€n Tqp chi chuydn ngdnh trong nwdc

TT I TAn c6ng trinh I Tic ginltl6ng I Noi c6ng b6 | Nem



(bdi b:io, cdng trinh) t6c gii (t6n t4p chi cI5 cling
cdng trinh)

c6ng b6

I

PhAn tich ciic nhAn t6 anh hunng tl6n y

dinh hdnh vi cia c6ng d6ng dia phuong

tham gia chuong trinh phdt tri6n bAn

vtng du lich bien tai duydn hai Nam

Trung 86

L€ Chi C6ng

Do2rn Nguy6n

Khdnh TrAn

Tap chi Kinh t6 d6i

ngoel, so yv. Ir.I )-
30. 2019

) Ngu6n nhAn lqc du lich tru6c t6c tl6ng

cta cu6c c6ch mang c6ng nghiQp 4.0

Nguydn

Lurr

L6 Chi C6ng

van
Tap chi du lich ViQt

t\am, so i -rl
2019

3.

Phzit triCn ngu6n nh6n luc trong linh
vuc kinh doanh luu tru tai Kh6nh Hda
. , !. , , , ^, , ^ {lrong boi canh h6i nh6p qudc t6.

Ld Chi C6ng

r ran NgQc

Quydn

Tap chi du lich Vi6t

I\am, so J
20r9

4.

Nghi6n ctiu Anh hu6ng cria c6c y6r.r t6

nidm tin cira c6ng d6ng dia phuong l6n

th6i d0 vA 1i tlinh tham gia chuong trinh

ph6t tri6n bdn ving du lich bi6n tai

dr.rydn hdi Nam Trung 86

L€ Chi C6ng

Huj'nh C5t

Duy€n

Tap chi Qu6n lj kinh
I ; ^. .^ ^.te, so vl, tr.tJ-io

2018

5.

D6nh gi6 tinh bdn vflng cira phrit tri6n

du lich duy6n h6i Nam Trung Bd dua

tr6n phucmg ph6p chuy6n gia

Ld Chi C6ng

Tap chi Kinh t6 cl6i

ngoai, s6 107,fi.62-

76.

201 8

6.

Vai trd cua doanJr nghi6p xd h6i trong

viQc ddo t4o ngu6n nhdn luc phuc vu
, .. '^ , iphat trien b6n r{rg du lich cdc tinh

duy6n hii Nam Trung 86

L6 Chi C6ng

D5 Thi Thanh

Vinh

Tap chi QuAn lf kinh
t ; ^^ -^ -^te, so dv, tr.6j- /u

2018

7. Anh huong cria nhdn thric loi ich ddn

thai d0 vd hdnh ri cua c6ng Ct6ng clia

phuong tham gia chuong trinh phrit
. .i r; ,. , ,.itri6n bdn vr)ng du lich bi6n tai duy6n

hAi Nam Trung 86

L6 Chi C6ng

H6 Huy Tgu

Tap chi Ph6t tri6n

Kinh ti:. si5 9. tt.65-

74.

2017

8. Nghidn cuu Anh hu6ng cira

nhAn thirc lsi ich,
I i, a t'chAt luong cu6c sdng ddn thrii

d6 vd hdnh vi tham

gia chuong hinh ph6t tri6n
i:ou llcn Den vung cua

L6 Chi C6ng

Nguy6n vdn

Ngq.
Nguy6n Th!

Hdng TrAm

Tap chi Kinl te d6i

ngoal, so y9, tr.l )-
30.

2017



c6ng d6ng dia phuong tql
| ^ i -.,..1ouyen nal Nlren I rung

9. C6c nhdn t6 dnh huong d6n su tham gia

cia c6ng d6ng dia phuong vdo chuong

Lrinh phdr tri6n bin vDng clu lich bidn

tai duydn hai Nam Trung 86

L6 Chi C6ng Tap chi Kini t6 r'd

-r ,, ,; I ^i^_^.rnal Tnen- so l4u(1.f ,

tr.29-39.

2017

tc Nghi6n criu dnh huong cira riri lo cZrm
r . ,: .,tthan ddn th6i do vir ii dirrh su dung dich

vu Tour b6n clAo cira du kh6ch qu6c t6

tai Nha trang

Ld Chi C6ng Tap chi Phrit tri6n
,..,.; i^^^.Krnn Ie. so lu(l ),

tr.86-104.

2017

1l PhAn tich cdc nhAn t6 Anh huong tdi y
dinh hdnh vi ti6u dtng xanh: trudng
h. p kh6ch du lich qu6c tt5 drln Nha

Trang

L€ Chi C6ng Tap chi Kinh td vd
^, , I ; ^,.rnat rten, so z4i, n.

96-104

2017

12 Nghi6n cuu 6nh hu<rng cira c6c thdnh
I i ,i ,. -^ -:phdn thdi d6 den ! dinh cua cfrng d6ng

dia phuong tham gia phdt tri€n du lich
Den vtmg

L€ Chi C6ng

DoAn Nguy6n

Kh6nh Trdn

Nguy6n Vdn

Ngq"

Tap chi Khoa hoc
, i.^^

r nuoTlg mat. so I uu,

tr.65-72.

2016

IJ Mdi quan hE giria ni6nr tin v6 thuc thi

triich nhi€m xd h6i cua doanh nghi6p,

cam k6t vd 1i dlnh ti6u dirng sdn phAm

Y en sao

L6 Chi Cdng Tap chi Kinh td vA

Phdt tri6n, st5 234,

tr.85-94.

2016

't4 Dd du lich Nha Trang ph5,t tri6n b6n

virng

Ld Chi C6ng Tap chi du lich, s6

12,tr.22-23.

2016

15 Nghidn criu 6nh hu6ng cua rim thuc dia

phuong d6n su h2ri ldng cira du khdch:

Trudng ho. p kh6ch du lich qutic tt! d6n

du lich bi6n tai Nha Trang

L6 Chi C6ng

D6ng Xudn

Edm

Tap chi Kinh t6 vd

Phittri6n, s6 224,

tr.88-99.

2016

(.l [-Ing dr..rng m6 hinh it6i m6i gi6 tri
k}6ch hdng nhim ndng cao ndng luc

canh tranh di6m dtin du lich bi6n Nam

Trung 86

L0 Chi C6ng

tlo rluy r uu

Tap chi QuAn l1i
..., .; ;-^t(lnn Ie, so /J, r.JU-
40

201s

1',l Nghidn cr?u c6c y6u t6 6nh huong ddn f
clinh nQp h6 so xin viQc tai c6c kh6ch

san cao cAp cua sinh vi6n ngdnh du lich

L0 Chi C6ng

L€ C6ng Hoa

Tap chi Kinh td vd
, .. .i ; ^,-pnaT tnen, so I I /

(2),t. s7-66

201s

dt
H
1R



18 Nghidn criu 6nh huo'ng cua nhd lnnh

dao d6n ning luc canh tmnh clra cloanh

nghiQp - trudng hgp cdc clon vi kinh

doanh lrru tru tai Nha trang

L6 Chi C6ng

Vd Hodn H6i

Tap chi khoa hoc
.i

I nuomg rnar. so

82+8. tr.90-98.

2015

t9 Nghidn cfru thrii d6 cta cQng d6ng dAn

cu tai Nha Trang d6i voi ph6t tri6n du

i lcn Dren.

L6 Chi C6ng

V6 I'Io2in Hai

Tap chi Kinh t6 vd

du brio, s6 08, tr. 42-

44.

2015

2C XAy dprg chi ti6u d6nh gia du lich b6n
aAvring: Nghidn criu dien hinlr tai thanh

ph6 Nha Tlang

L6 Clhi C6ng Tap chi Kinh tO vd
'i ; ^.-pnat rlen. so I I /, Ir.

56-64.

2015

21 Nghidn criu Anh hunng cira riri ro cdm
-lnhdn al6n ldng trung thdnh du kh6ch:

Trudng ho-p kh6ch du llch qu6c tt5 dtin

du lich bi6n tai Nha Trang.

L6 Chi C6ng

-lDOng )(uan

Ddm

Tap chi Kinh t6 vd
, ,. .i I ^.^phat 'ren. so I lu. tr'.

20t4

22 Nghi6n ciru c6c y6u t6 dnh huong d€n

ldng trung thdnh cira nhdn vi6n o cric

khdch san cao cip tai lhanh phti Nha

Trang

D6 Thi Thanh

Vinh
xTrNguyen lnl

Thanh NhAn

L0 Chi C6ng

T4p chi Kinh td vd

Ph6t tri6n, sO ZO+ (tl),
thing 06, tr. I | 5-124.

2014

LJ Ch6t luong di6m ddn: nghidn crnr so

'; ,
sdnh hai thdnh phO du lich bi6n Vjit
Nam

L6 Chi Cdng

Nguy6n Vdn

Manh

Tap chi Phrit tri6n
...,.; ;^.^l\.mn te . so loy, 1r.

2-10.

2013

2 Ung dung m6 hinh IPA cLinh giri chAt

luor-rg dich vu du lich bi6n Nha Trang

L€ Chi C6ng

Hujmh CAt

Duydn

Tap chi th6ng tin vd

du bao Klnh te-xa

hOi, s6 88. tr.32-39.

2013

z) NAng cao chit lucrng nhAn luc du lich
Kh6nh Hda

L€ Chi C6ng

Dodn Nguy6n

KhriLnh Trdn

Tap chi Du lich. s6

12. tr- 24-25.

2012

2e Ung dung m6 hirrh IPA trong d5:nh giit

chAt lucmg dich vu mang diQn thoai cli

cl6ng tai Vi6t Nam.

Ld Chi C6ng

Ld C6ng Hoa

Tap chi Ph6t tri6n
,. , .: ; ^--Krnn te, so lo), tr. J-

ll.

2012

21 Vai trd cria doanh nghidp dAn doanh d6i

v6i phrit tri6n bdn r.iing trong kinh

doanh du lich Kh6nh Hoa.

L6 Chi C6ng Tap chi Quin ly
-.- , .; ^ 

.-
.r.rnn Ie, so 4 /, ff.
45-51 .

2012

2t Tir du brio nhu cAu nhdn luc cho phdt Ld Chi C6ng Tap chi Kinh td vd 2011



tri6n ngdnh du lich giai do4n 2011 -
rna^ ri2020 den dinh huong vd giai phrip phat

tridn ddo tao chuy€n ngrinh Quan tri
kinh doanh du lich tai Dai hoc Nha

Trang.

Ph6t tri6n, s6 164

(II). tr.24-27 .

WOM - M6t c6ch ti6p c6n trong r,i6c

qning b6 hinh Anh du lich Nha Trang.

Ld Chi C6ng Tap chi Th6ng tin vd
, ,i -,-uu Dao Klnn Ie - xa

2010

Jt, Hdi nhQp doc-Con cludng tao nang luc

canh tranh cho c6c doanh nghiQp ViQt

Nanr k}i hoi uhfp kinl t6 qu6c t6.

L0 Chi C6ng Tap chi Kinh td vd
.1 t.^flral lrren, so I u,

tr.33-36.

2006

31 Danh giri ndng luc canh tranh cua

doanh nghidp bing ma trAn.

LO Chi C6ng

L6 C6ng Hoa

Tap chi C6ng
a a ^.ngllrep, so t , t. t+-

z>.

2006

2.2 C6ng b6 tr4n Tgp chi chuy1n ngdnh quiSc ft

TT
TOn c6ng trinh

(bii btio, c6ng trinh)
T6c giiltldng

titc giit

Noi c6ng b6

(t6n tap chi cl5 tlSng

c6ng trinh)

Nim
cdng bd

Factors affecting European tourists'

satisfaction in Nha Trang City'
Perceptions of destination quality

Ld Chi C6ng

D6ng XuAn

DAm

InternationaI Journal

of Tourism Cities,

Vol.3. Issue: 4,

pp.350-362.

2017

2. Pattems of Vietnamese buying

behaviors on luxury branded Droducts

H6 Huy Tr.ru

Svein Ottar

Olsen

LE Chi C6ng

Asia Pacific Joumal

of Marketing and

Logistics, Vol. 29

Issue: 4, pp.778-795

2017

3. A fomative model of the relationship

between destination quality, toulist

satisfaction and intentional loyalty: An
empirical test in Vietnam

Ld Chi C6ng Joumal of
Hospitality and

Tourism

Management, Vol.26
(2016), pp.s0-62.

2016

4. The roles of ambivalence, preference

conflict and family identity: A study of
food choice among Vietnamese

consurners.

Ld Chi C6ng

Svein Ottar

Olsen

HO Huy I rru

Joumal of Food

Quality and

Preference, Vol. 28

(2013), pp.92-100

2013

F
\
t\t
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5. The roles of varietl, seeking in the

satisfaction-destination intentional

loyalty relationship: An empirical test

fiom Vietnanrese visitor's beach

Ld Chi C6ng

Pham H6ng

Chuolg
Lai Phi Hing

Joumal of
Development and

Econonrics, Vol. I 5.

No.2, August 2013.

pp. 19 -37

2013

2.3 C6ng bO tAn HAi thdo trong nu'd'c

I Quan ni6rn ph6t tri€n b6n ving trong

kinh doanh du lich

L6 Chi C6ng

Nguy6n Thi

.uuyen

Tlrrrnno

Ky y6u hQi thio
Kfloa nOC Cap .r\noa

| 112015

2. D6i rnrii phuong ph6p tl6nh gi6 trong

dio tao tin chi -Vai trd cua dorn vi sir'

dung lao d6ng

L€ Clti C6ng Kj'y6u hQi th6o d6i

moi phuong ph6p

giang day vA d6nh

gi6 c6p trudng

4t20rs

3. The role of social enterprises in the

training of human resources for the

development of sustainable tourism in
Central coastal provinces

L0 Chi C6ng

L€ C6ng Hoa

L6 Phan Hda

Kj y6u h6i thdo
; .: !\quoc Te Lroann

nghidp xa h6i o- Vi6t

Nam: r,ai trd cua

Trudng Dai hoc vA
, -i , .cac locnucngnren

cr?u

312015

^ Xudt bdn bdi b5o qu6c t6 - kinh nghi6m

cho nirfrng ngudi mdi bit dAu (t6c gi6).

L6 Chi C6ng Kj'yOu hQi thao

quoc gra r\ang cao

chAt luong Tap chi

Kinh t6 vA Ph6t tri6n

theo hu6ng h6i nhAp
i. I

quoc te

2014

5. Ph6t tri6n chucmg trinh ddo tao cri nhdn

Quin tri kinh doanh du lich t4i Dai hoc

Nha Trang.

Ld Chi C6ng Trucrng Dai hoc
-,. , .^ i ,^
a.Lnn re quoc oan

(Kj,yeu HQi thdo

quoc gla.)

11/2011

6. Su cdn thi6t cua vi6c xdy dgng he th6ng

quan ly chdt lugng theo tidu chuAn ISO

tai Tmong Dai hoc Nha Trang.

Ld Chi C6ng Trucrng Eai hoc Nha

trang (K! ydu H6i

thdo)

8t2010

2.4 C6ng b6 ftAn H|i thao qudc tii
I The roles of perceived service quality, Ld Chi C6ng 6th Intemational I 12/20



switching cost, and custonler

satisfaction: A study of nlobile

telecommunicalion service loyalty

anrong Vielnamese customers.

Science, Social

Sciences, Engineering

and Energ-v

Conference 17-1 9

December, 2014,

Prajaktra Design Hotel,

Udon Thani. Thailand

14

2. The roles of family conflict and identity
in the theory ofplanned behavror

L6 Chi C6ng The IIFET 2014

Australia conference

"Towards Ecosystenr
i

IJaSeO

Manageurept of
Fisheries: What Role

can Economics Play" at

Queensland University

of
Teclmology. Brisbane,

Australia from 7 to 1 1

Iuly 2014.

0'7/20

l4

3. T6 chirc li6n kdt trong kinh doanh du

lich con cluirng hqp t6c khai thric tidm

ndng du lich Duydn hAi midn Trung

Vi0t Nam vd cQng hda dAn chri nh6n

ddn Ldo

LB Chi C6ng

L€ COng Hoa

Ky ydu H6i thAo qu6c
; -- , ,, . :--.^

te. .hloD tac Rlnh te Vlet

Nam-Ldo: Phrit triiin
^, i . , , . ,i

moT so ngann Klnn Ie

mfri nhon d6n ndm

2020.

10120

12

4. Resealch on the Impact of Leadership

on Business Competitiveness: Case

Studies in Nha Trang

LO Chi C6ng

L6 C6ng Hoa

International

Conference : Enterprise

challenges: Improving

SME competitiveness

9/201

3

TT
S6ch (gi6o trinh, bdi giingo chuyOn

khAo)

T6c gihl

ddng t6c giri

Nhlr

xudt b6n

Nim
c6ng

b6
I Anh hudng cua c6ng cl6ng ctfa phrrirng

r: | .. .l , id6n phal lridn bdn ving du lich bi6n:

trudng ho.p c6c tinh duy6n hii Nam

Trung BQ

L6 Chi C6ng

vd c6ng su

Lao ddng 2018



2. M6 hinh nghidn cuu cric y6u t6 inh
htr&ng tl6n ldng trung thirnh cria du

khrich d6i vdi du lich bi6n Vi6t Nam

(Slich chq,An khao)

L6 Chi C6ng Dai hoc Kinh td qu6c

dAn

2017

3. Gi6o trinh dai cuong Qudn tri khu nghi

dudng

Hd Huy TUU

L6 Chi C6ng

Dai hqc Kinh t0 qu6c

dAn

2015

Xfc nhfln cfra co quan noi c6ng t6c

rH0A Hoc l/A c0NG NGHE

TRTJ

DAI
NHA'

Khdnh Hda, ngdy I 6 thring 09 ndm 2019



BQ GrAo DUc vA DAo rAo C9NG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TRUONG DAI HOC NHA TRANG D6c l6p - Tu do - Hanh phrtc

Khdnh Hito, ngiilt )0 rfuaing 9 zdnt 2019

KHOA HQCLY LICH

L Lrf LICH SOLUQC
Ho vd t€n: I{n Vi$t Hnng

Ngdy, th6ng, n5m sinh: 03/5/1972

Qu6 qu6n: Ddng Hd, Qudng Tri

Hoc vi cao nh6t: Ti6n sy

Chirc danh khoa hoc cao nhAt: Gi6ng vi€n

Chrjc vu: GiAng vi6n

3. Ngo4i ngt: L Tiilng Anh

^ -,di. I reng r\ga

Gidi tfnh: Nam

Noi sinh: Hung Y6n

Ddn t6c: Kinh

Nim, nu6c nhdn hoc vi: 2014, Ddi Loan

Nim b6 nhi6rn: 1998

DE: 0906897999

Email : hunghv@ntu.edu.vn

NSrn t6t nghi6p: 1995

Nlm t6t nghi€p:

Mric tl6 su dung: Thdng th4o

Mirc tl6 su dung: Co ban

Eon vi cdng tiic: 86 m6n Quin tri Kinh doanh, Khoa Kinh tiij, EH Nha Trang

Ch6 cr ri6ng hodc clia chi li6n lac: l0 Nguy6n Truong T6, P. Xuong Hudn. NT
Di6n thoai li6n h6: CQ:

Fax:

II. QUA TRiNH DAO TAO
1. D4i hgc:

H€ ddo tao: Chinh qui

Noi cldo tao: DH Thriy sdn

Ngdnh hoc: Kinh t6 Thiry san

Nudc tldo tao: Vi6t Nam

Bdng clai hoc 2:

2. Sau tl4i hgc

Thac sT chuydn ngdnh: Qudn trj Kinh doanh NEm c6p bing: 201 0

Noj ddo tao: Shute University, Ddi loan
ti- | ien sI chuy€n ngalnh: Quan tri Kinh doanh

Noi ddo tao: National Yunlin University of Science and Technology, Ddi Loan

- T€n Iudn 6n: EXPLORING ROLE OBLIGATIONS AND RECIPROCAL
OBLIGATIONS OF EMPLOYEES IN ORGANIZATION



III. QUA TRiNH CONG TAc CHUYEN MON

Thtri gian Nol cdng tic Cdns vi0c tliim nhi6m

Tir'02/1996 ddn nav Khoa Kinh tii. DH Nha Trans Gidne vi€n

Iv. QUA TRiNH NGHIoN CUT KHOA HQC
, ^, ,l ,..l. Ceic de tdi nghi6n culr klroa hoc dd vir dang thanr gia:

Khdnh Hda, ngdlt lQ thang 9 ndm 2019

Ngudi khai

TS. Hi Vifl Hnng

TT TOn dd tdi nghian criu Nim bIt
tldu/Nim

hoirn thirnh

Dd te'i cdp (NN,
80, nginh,

trudxs)

Tr6ch nhi6m
tham gia

trone d6 tii
Consolidating the econonric
sustainability ard competitiveDess
of European fi sheries and
aquaculture sectors to leap the
potential of seafood markets

2015/2019 Du dn cua Uy
Ban ChAu Au

Nghi6n cri u

vi€n va tli6u
pnor vren

2. Cric c6ng trinh klroa hgc dd cdng b6:

TT TOn cdng trinh Nim c6ng
b0

TGn t4p chi

I I{appy workels value etfort,
sad rvorkers value rewatd

2016 Tlp Inlemtttional Jon'nal of Hmnan
Re s ou'c e Mana gel?er?l (SSC | ).

2 Enrotions as constraining
and facililating faclors fbr
creativity: Companionate
love and anger

20t5 Crealivily artd Inttovqtion llfqnqgement,
(sscl).

WJ{f "/W,tq,



BQ GIAO DVC VA EAo TAo CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TRUO.NG DAI HQC NHA TRANG DOc I6p - Tu do - Ilanh phric

Khrinh Hda, ngdy 22 tltdng 9 ndm 2019

LY LICH KHOA HQC

Chuc vp (hiQn tai ho{c tru6c khi nghi huu): Giang vi6n

Don vi cdng tiic (hiQn tai hodc tru6c khi nghi huu): Khoa Kinh 16, Dai hoc Nha Trang

Ch6 d ri6ng hodc dia chi li€n l4c: Sti Z Nguy6n Einh Chiiiu - Nha Trang - Kh6nh Hod

r. Lf LrcH so Luqc
Ho vd ten: Vd Vdn DiSn

Ngdy, th6ng, ndm sinh: 20/711982

QuO qurin: Phri Hod, Phri Ydn

Hoc vi cao nh6t: Ti(in si

Chr?c danh khoa hoc cao nh6t:

Di6n thoai li6n h6: CQ: 02583831 149

Fax:

rr. QUA TRiNH DAo r+O
1. D4i hgc:

H0 ddo tao: Chinh qui

Noi clAo t4o: Dai hoc Nha Trang

NgAnh hoc: Kinh tC Thui san

Nu6c cldo tao: Vi6t Nam

BEng dai hoc 2: Ng6n ngii Anh

3. Ngogi ngfr: 1. Titing Anh

2. Ti6ng Ph6p

Gi6i tinh: Nam

Noi sinh: Phf Y€n

Ddn t6c: Kinh

Ndrn, nu6c nhin hgc vi:2017,PhLp

NAm b6 nhi6m:

DD:09 08 987070

Email: dionvvl4tnlu.cdu.vn

NAm t6t nghiQp: 2005

Nam ftit nghiQp: 2008

Mftc d6 su dung: T6t

Mfc dd su dung: Trung binh

2. Sau tl4i hgc

- Thqc si chuy6n ngdnh: Kinh t6 vir qudn ly ngdnh Thuj,sAn NAm cAp bing: 2009

Noi clAo tao: Dai hoc Tromsa

-.i- I jCn si chuyOn ngdnh: Khoa hgc Quin tri Ndm cdp bing: 2017

Noi cldo t4o: Dai hoc Paris 10

- T6n luAn 6n: Management of Biodiversity and Traceability in Supply Chain.



III. QUA TRINH CdNG TAC CHUYEN MON

IV. QUA TRiNH NGHIfN CUIJ KHOA HQC

2. Cdc c6ng trinh khoa hoc dd c6ng b6:

Thd'i eian Noi c6ne t5c Cdns vi6c alim nhi6m

2005 - nay Khoa Kinh t6, EH Nha Trang Giing vi6n

l. C6c cl6 tdi nghi6n ciru khoa hoc da vd dang tham gia:

TT TGn tl6 tiri nghiOn crl"u Nim bit
tIAu/Nhrn

hoin thdnh

Daj tni c6p NN,
BQ, nglrnh,

trudng)

Tr6ch nhi$m
tham gia trong cI6

rii
I Du 6n PrirneFish

htlp:i,/u rvrr'.plimclish.cur

2015 - 2019 Qu6c td C6ng t6c vi6n

2. Chuong trinh quy hoach
, , .; -, ^.,Klm Ie xa nor nuyen van
Ninh giai doan 201 6 -
2020

2015 - 2016 Dd tdi cdp hu1'Qn C6ng t6c vi6n

3. Ndng cao chi s6 ndng luc
: " . .-_---.

can-h tl'anh cap trnh (rL l)
Kh6nh Hod

2013-2014 D6 tdi cAp tinh C6ng t6c vi6n

4 Quy ho4ch ngudn nhAn

luc tinh KhSnh Hod

2011 -:0i2 D8 tdi cAp tinh C6ng t6c vi6n

TT TGn cdng trinh NIm cdng
b0

TGn t4p chi/ HQi th6o

I Measuring the

performance of corporate

biodiversity management

2019 Production and Operations
Management I otxnal ( Sub m itte d)

2. Using Fuzzy TOPSIS for
measures the performance

of Business B iodiversity

2019 Vietnam - Japan Science and

Technology Symposium, +th tnluy 
1



Management Hanoi, Vietnam.

(\
^\o\, \2,
.,lo
vgt

J. Lo. i thd c4nh tranh tl'ong

k1j' nguytn xanh: b6o tdn

da dang sinh hoc

201 8 H6i thdo qu6c gia Kl-roa hoc Qudn tri
vd Kinh doanh lAn thu VI (COMB
2017). ngdy 16/1212017, Truirng Dai
hoc Kinh t6 Dd NEng.

4. Traceability and

transaction governance: A
transaction cost analysis

in seafood supply chain

2016 Supply chain tbrum: An
intetnational Joumal i

5. Biodiversify perfon.nance

in Green supply chain

management: first-move

for competitive advantage

201 5
The 22nd EuroMA Conference:

Operations Management for

Sustainable Competitiveness, 26th

June - 1st July I Neuchatel,

Switzerland.

6. On the rneasurement of
biodiversity perfomrance

in seafbod supply chain

2015 th
The I 0--- CSCMP European

Research Seminar on Logistics and
rd fh

SCM,23'- -24"^ Aprill
Copenhagen, Denmark.

7. Developing constructs

measurement to evaluate

biodiversity performance

in seafood supp.ly chain."

2015
The 2nd International EuroMA l;

Forun: Sustainable Operations and ,lt

Supply Chain Research - Challenger
'rdth=

and Opportuniti es, 23' - - 24

March I Barcelona, Spain.

8. Green supply chain

management, traceability

and biodiversity in
seafood supply chain: the

Vietnamese seafood

industry example."

2014
- The 2lth EuTOMA Conference:

Opelations Management in An

Innovation Econo-y, 20th - 25th
June I Palermo, Italy;

- The Intemational Conference on

Green Supply Chuin, 25tl' - zTtl'
June I Arras, France.

9. Traceability in seafood

supply chain: A
2014

Th" I Oth Intemational Conference



transaction cost analysis

in Vietnamese case

on Logistics and Supply Chain

Management Research, 20th - 2l 
tt

Mav I Marseille" France.

Ngmi khai ki t6n

(Ghi rd chirc danh, hoc vi)

NHA TRANG

KH0A HoC l,i CoNG NGHi

%ilrlW
TS. Vd Van DiEn



LY LrCH KIrOA HgC
TS.GVC. Nguy6n Thhnh Cudng

L LIi/ LICH SO LUO. C

Ho vd t6n: NGUYiN THANH CT'ONG

Ngdy, th6ng, ndm sinh: 29/l2ll97l
Gi6i tinh: Nam

Noi sinh: Quy Nhon - Binh Dinh

Qud qu6n: Nhon hAu - An Nhon - Binh dinh DAn t6c: Kinh

Hgc vi cao nhAt: Ti6n si Ndm, nu6c nhAn hoc vi: 2015, Vi6t
Nam

Chuc danh khoa hoc cao nhAt: Giing vi6n chinh NAm bo nhi6nr: 2012

Chuc vu hi6n tai: Tnrorrg Khoa Kai torln - TAi chinh

Don vi c6ng t6c hi6n tai: Khoa Kii to6n - tii cbinh, Trutmg Dgi hgc Nha Trang.

Chd o ri6ng hoec dia chi li€nlac:7115 Hoirng DiQu, Vinh Nguy6n, Nha Trang, Kh:inh hda

Didn thoai li6n h6: CQ: 058.2220968 NR: DE: 0913482890

Fax: Email: Cuon gntl4)ntrr.edu.vn

II. euA rRiNH DAo rAo
l. D4i hpc:

Hd dAo tao: Chinh quy

Noi tlDro tao: Trudng Dai hgc Thriy s6n Nha Trang

Ngdnh hoc: Kinh t5 thriy sin
Nu6c ddo tao: ViQt Nam

Bing dai hoc 2: Ti5ng Anh

2. Sau d4i hgc:

- Thac si chuy6n nginh: Tiri chfnh - NgAn hhng

Noi ddo tao: Khoa Kinb t6 - D4i hgc Qu6c Gia TP.HCM

Ndmt6tnghi6p: 1996

Ndm t5t nghi€p: 2009

Nim cdp bdng: 2009



- Ti6nsichuydn ngdnh: Kinh t6Tdichinh-NgAn hhng Ndn c6pbing: 2015

Ncvi ddo t4o: Truimg D4i hqc Kinh t6 - LuAt, Dai hgc Qu6c Gia TP.HCN{

- T0n luAn rin: T6c dQng cua c6u trric v6n l6n gi6 tri doanh nghiQp ctrt! titin thril' s6n

Nam Trung bQ.

3. Ngo4i ngii: 1. Ti6ng Anh 1\4irc d6 srr dung: Khri

2. Ti6ng Nga Muc d6 s* dung: Khri

III, QT]A TRINH CONG TAC CHUYEN MON

IV. QUA TRINH NGHIEN CUU KHOA HQC

1. C6c tld thi nghidn crim khoa hgc di vir tlang tham gia:

Thtri gian Noi c6ng tdc C6ng vi$c d6m nhiQm
oUI99'7 

-06l2OOs Khoa Kinh T6, Trucrng Dai
hoc Thiry sAn Nha Trang

Gidng vi6n

0712005 
-03l2oro

Khoa Kinh T6, Trudng Dai
hoc Nha Trang

Giring vi6n - Phu trrich b6 m6n
l\e toan

0412070 d€n 12/2011
Khoa K6 to6n - Thi chinh,
Trudng D4i hoc Nha Trang

Giing vi6n - Truong b6 rn6n
-,;K.e toan

0112012 d,€n 0712017
Khoa K6 torin - 'fii chinh,
Truong Eai hoc Nha Trang

GiAng vien chirr} - Truong b6
^ ,,.imon Klem toan

01108/2017 d6n nay
Khoa K0 to6n - Tii chinh,
Trtrdng Dai hoc Nha Trang

GiAng vi6n chinJr - Trudng
,, ^ 'I\noa _b!e Ioan - I al cnlnn

TT Tdn al6 tid nghiGn cri'u NIm holrn thhnh Daj $i c6p
Trrich nhipm tharn

gia trong tld tii

I
XAy dung chuong trinh kd
todn doanh nghiCp tr6n mdy
vi rinh bAng MS.ACCESS.

1999 CAp trudng Chn nhiQm dd tdi

2

XAy dqng m6 hinh h6i quy
ngu&ng: nghidn cuu t6c
d6ng cira cAu truc v6n l6n
gid tri doanh nghiQp ch6
'.;Dlen muy san l(nann hoa.

2012 CAp tnrdng Cht nhiCm de tdi

3

Xdy dgng cAu truc v6n muc
ti6u cho c6c doanh nghiOp

phi trii chinh ni6m y6t tr0n
thi trudng chimg khorin
Vi6t Nam.

2019 CAp trudng Cht nhicn dd tni



2. C:ic c6ng trinh khoa hgc di c6ng b6:

TT TAn c6ng trinh Nim c6ng b6 T6n t4p chf

I

Optimal Cash Holding Ratio tbr
Non-Financial Firms rn
Vietnam Stock Exchange
Malket

2019

Joumal of Risk and Financial
Management (2019). 12. 104. pp

I -1 3; doi: I 0.3390/jrfm120201 04.
(Tup chi ESCI).

2

Corporate Capital Sbucture
Adjustments: Evidence from
Vietnan Stock Exchange
Market.

2019

The Joumal of Asian Finance,
Economics and Business
(JAFEB), 2019. 6.3 : 41 -53.
(Tqp chf ESCI, SCOPAS).

3

Modeling Stock Price
Volatilitl.: Empilical Evidence
from the Ho Chi Minh City
Stock Exchange in Vietnam.

2019

The Journal of Asian Finance,
Economics and Business
(JAFEB), 2019, 6.3: t9-26.
(Tsp ch{ ESCI, SCOPA\.

4

Cdu trric v6n cta cAc doanh
nghidp phi tdi chinh ni6m 1dt
tr6n thi lruong chimg kJroan

Vi€t nam.

2019
Tap chi c6ng thuong, Thring
6/2019. Trang 435-440.

5

E1-fectiveness of Investment
Strategies Based on Technical
Indicators: Evidence fi'om
Vietnamese Stock Markets

201 8

Joumal of Insurance and
Financial Management, Vol. 3,

Issue 5 (2018). pp.55-68.

6

Influence of Finalcial Ratios on
Eamings Management:
Evidence from Vietnam Stock
Exchange Market

201 8

Journal of Insurance and
Financial Management, Vol. 4.

lssue I (2018). pp.57-77.

1

Measuring and Assessing the

Quality of Information on the
Annual Reports: The Case of
Seafood's Companies Listed on
the Vietnam Stock Market.

2017

International Research Joumal of
Finance and Economics Issue

160. pp.26-40.
(Tqp chi SCOPaS)

6

Working Capital Requirement
and Profitability: Evidence
from Seafood Processing
Enterprises in the Khanh Hoa
Province of Vietnam

2016

International Research .Tourrral of
Finance and Economics, Issue

146. pp.92-99.
(Tr1p chi SCOPAS)

9

The Determinants of Wolliing
Capital Requirement and Speed

of Adjustment: Evidence from
Vietnam's Seafbod Processing
Enterprises.

2016

International Research Joumal of
Finance and Economics, Issue

147. pp.88-98.
(Tqp chi SCOPUS)
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10

Firrn Chalacteristics and

Capital Stn-rcture Decision:
Evidence from Seafood

Processing Enterprises in the

South Central Region of
Vietnan.r

2015
Research Joumal of Finance and

Accorurting, Vol.6, No.8. 201 5,

pp. 69-84

ll

Thleshold Effect of Capital
Structure on Firrn Value:
Evidence from Seafood
Processing Enterprises in the
South Central Region of
Vietnam

2014
International Joumal of Finance

& Banking Studies. Vol 3, No 3,

2014. pp.14-29

12

Tlueshold-e1l'ect of leverage on

finn-value: Evidence fro.ur

textile sector of Pakistan
20t4

International Joulnal of
Multidisciplinary ('onsonium.

Vol 1, Issue 3. 2014, pp. 1-21

t-)

Tinh hinh tdi chinh vi hieu
qua tili chinh crla c6c doanh

_, i ,.;nBnrep ngann cne Dren lnuy
sdn Vi6t nam

2013
Tap chi C6ng ngh6 Ngdn hirng.
s6 a+ 1:lzotr;, rrang 19-28

14

The Factors Affecting Capital
Structure lbr Each Group of
Enterprises in Each Debt Ratio
Threshold: Evidence from
Vietnam's Seafood Processing
Enterprises

20t2

International Research Journal of
Finance and Economics, Issue 94
(2012), pp. 23-37 .

(Tqp chi SCOPUS)

15

The EfTect of Capital Stlucture
on Firm Value for Vietnam's
Seafood Processing Enterprises

2012

lntemational Research Joumal of
Finance and Economics, Issue 89
(2012), pp. 22r-223.
(Tsp chi SCOPUS)

t6

Thuc trang ph6t triCn ngdnh
Thuy san Vi6t nam vd nrdt s6

.iglar pnap pnat tflen irong grar

iloan tdi

2012
Tap chi th6ng tin vi du b6o kinh
i -, ^. ^^ ,,i,

te - xd hoi - Bo Ke hoach vd ddu

tu, s6 73 (1.2012), trang 30-37

17

Tbe Determinants of Capital
Structure for Vietnam's Seafood
Processing Enterprises

20t1
Science &. Technology
Development Journal, Vol 14,

No. Ql- 2011,pp.28-54.

18

PhAn tich hi6u qud ki- thuat
r '; '.irrong ngann cne Dlen rnu) san

Khdnh hda

2010
Tap chi khoa hoc - C6ng nghQ

Thiry sAn, s6 03/2010, trang 84-91.



l9

Ddnh gid rui ro phri sAn cria c6c
. i ,.iqoann ngniep cne blen lhuy

sAn dang ni6m ytit trdn thi
trudng chfng khorln Vi6t nam

2010
Tap chi khoa hoc - C6ng nghQ

Thiry sin, si: O2tZOtO, trang 27 -33

20

C6c nhrin t6 dnh hudng d6n cAu

truc tdi chinh cira ciic doanh
a /, t -tngnrgp cne blen Ihuy san

Khdnh hda

2008
Tap chi khoa hgc - C6ng nghQ

Thuy san, s6 Og/ZOOg, trang 54-59

Khdnh Hda, ngdy I5 thdng 09 ndm 2019

Nguiri khai ki tOn

(Ghi rd chilrc danh, hpc v!)

TS,GVC. Nguy6n Thirnh Cuirng

TRUONG
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LY LICH KHOA HQC

I. LY LICH SO LUO. C

HO Vd t€N: NGTTYEN THI HIEN

Ngdy, thdng. n6nr sinh:14l01/1970

Qn6 qurin: Di6n Xudn - Di6n ChAu - Ngh€ An Din t6c: Kinh
.: -.:noc vl cao nnal: I ren sl

Chfc danh kloa hgc cao nh6t: GVC

Chtic vu (hi€n tai hoic tru6e khi nghi huu):

Dorr vi c6ng tdc (hi6n tai hodc tru6c khi nghi huu): Trudrg Dai hoc Nha Trang

Chd o rieng hodc dia chi li€n lac: Phdng K6 hoach tdi chinh - Dai hgc Nha Trang

Di6n thoai li6n h6: CQ: 0583 833697 NR: 058 6279779 DD: 09051 10367

Fax: 0583 833697

rr. QUA rRiNH DAO T4O
l. D4i hgc:

HC dao tao: Chinh quy

Noi tldo tao: Dai hoc Thriy sAn

Nganh hoc: Kinh t6 thiry san

Nutlc cllro tao:

Email: hiennt@ntu.edu.vn

Nam t6t nghiep: 1993

Bang dai hoc 2: Titing Anh

2. Sau tlgi hgc

- Th4c si chuy€n ngdnh: Kinh tii c6ng nghidp

Noi ddo tao: Dai hqc Kinh t6 Quiic ddn Hd Ndi

- Ti6n si chuy'6n nganh: Kinh t6 cong nghiQp

Noi ddo tao: Dai hqc Kinh t6 Qu6c dan Ha N6i

Ndm t6t nghi€p: 2008

- Ten ludn rin: Phuong huong vd gidi phrip nhdm m<r rong vidc 6p dung he th6ng HACCP trong
c6ng t6c quin lli chdt luo-ng tai c6c DNNN ngdnh chO bi6n thuj sin tinh Khrinh Hda

3. Ngo4i ngii:

Gi6i tinh: Nf
Noi sinh:Di6n Xudn - Di6n Ch6u - NghB An

Ndm, nu6c nhdn hoc vi: 2003

Nim bd nhi€m: 2008

Kti to6n tru6ng, Trudng Dai hoc Nha Trang

Nam cAp bnng: 1997

Nim cAp bang: 2003

Muc tl6 su dung: Thudng xuy6n

Mfc dQ su dpng: Thinh thoang

I .Dai hoc Anh Vin
2. Chfng chi B Nga vdn



Iil. euA rRiNrr cONG rAc cnuynn trON

Thiri sian Noi c6ng tic Cdns vi6c alim nhi6m
1994 Khoa Kinh t€ - Dai hoc Thriy

sAn

Gidng day

t003-2004 B0 n6n k€ toiin - kloa Kinh
16 - DHTS

Ph6 bd m6n - gidng d4y

2004- nay Phdng K€ lroach tdi chfnh -
DHNT

Ke todn lruong - kiinr giang d41

IV. QUA TRiNH NGHITN CUIT KI{OA HQC

|. Ctc dd tdi nghi€n criu khoa hoc tl6 vd dang tham gia:

TT Tdn tl6 tiri nehiOn cf,u Nim bit
diu/Nnm

hoirn
thinh

D6 tni cAp
(NN,80,
ngdnh,
trudne)

Trfch nhi6m
tham gia trong tI6

tdri

I MQt sd bien ph6p nhirn thirc ddy vi€c
6p dung HACCP.I4i c6ng ty ch6 bitin
thiy sin xuAt khdu Nira Trang

1999-2000 TrLrirng Chir nhi6m

2 Nglri6n criu c6c bi€n phdp kinh td.
nhim md r6ng viQc 6p dung hd th6ng
HACCP trong cdng tdc qudn l), chdt
lucmg tai ceic DNNN ngdnh ch6 bi6n
thu! s6n tirrh Kh6nh Hda

2001-2002 B0 Cht nhi€nr

3 Nghidn criu d6i moi ccr chd qu6n l! vd
dd xudt gi6i phiip nhdm ning cao hiQu
qui ho4t tl6ng cria ciic tmng tam
nghidn cuu ung dung khoa hoc c6ng
ngh6 cira trucrng dai hoc Thriy san

2005-2006 B6 ChI nhi€m

4 C6c giAi phrip ndng cao chAt luc.mg

hoat tldng phuc vp dqy vd hoc cira
trudng Eai hoc Nha Trans

2009-201| B6 Chf nhigm

2. C6c c6ng trinh khoa hgc cld c6ng b6: (t€n c6ng trinh, nim c6ng b6. noi cdngb6...)

TT TOn c6ng trinh Nim
c6ne bii

TGn t4p chi

MQt s6 j ki€n v€ chinh srich ddu tu
bing v6n nhd nu6c";

1999 Tap chi Thi tnro-ng tdi chilh ti6r:
tc,

2 Khuydn klich dau tu trolg nudc -
I t I t ,. .: ,: ^..cnlen tuoc pnat lflen bang not ttrc t999

Tap chi Kinh te ph6t triCn,

3
Ap dung hd th6ng qudn lj chdt lugng

HACCP tl6 thric tldy xuAt khriu thiry
san

2002 Tap chi Thuong mai.

Trang 2



-+
H€ th6ng quan lli chAt lrro-ng HACCP

cl6i v6i ngdnh ch€ bi6n thiy srin
Vi6t Nam

2002 Tap chi Kinh te phzit trjen.

5
SLrc 6p vd co hdi cho tl6i m6i qurin ly

chat luo. ng lrong c6c doanh nghi6p
chd bi€n thrly sdn ViCt Nan)

2002 T6p san khoa hoc c6ng nghd
tnrmg dai hoc Thuy san

6
Chd bi€n thiy sdn o Khrinh Hda: CAp

brlch ddi trroi cdng tiic quan Ij elrdr
i [Iq,ng

2002 Tap chi Kinh t€ Viet Nanr,

7
Gidi ph6p mo r6ng vi6c 5p dung h€

thdng quein lli chAt luorg I{ACCP
trong nglrdnh chii bitin thuy sdn
Khdnh Hda

2003 Tap chi Kinh te phrit tri€n,

8
Nhfrng gi6i phrip ddi nroi doanh

nghidp nhd nu6c 6- Vi6t Nam
2004 Tap chi Khoa hoc c6ng ngh€ thiiy

sdn.

9
Thuc trang, gidi ph6p vd ti€u chi rLinh
giri su phzit tridn c:lc vidn nghi6n cuu
trong trudng dai hoc o Vi€t Nam

2007 Tap chi Khoa hoc c6ng ngh€ thriy
san -

l0 Cdc nhdn td tac aldng ddn su thoa ntAn
cira kh6ch hdng dtli v6i chAt luorrg
dich vu kirdrn chfra b6nh.phu sdn tai
Trung tam y tC thanh ph6 Nha Trang

2009 Tap chi y hoc; Nguydn Huj,nh
Thrii TAm. NgLry6n Thi Hi6n

Thrich thuc vd gini phrip girip doanh
nghi6p vuot qua k}ring ho6ng

20il Tap chi Khoa hoc c6ng ngh€ thuy
: _' . --.1san- Ngr.rlen I nt Hten. Ha Quang

Minh

lz NAng cao chAt luong hoat ddng phuc
vU day hoc Trudng Eai hoc Nha
Trang

2011 Tap chf Khoa hoc c6ng nghd thty
san,

I3 N6ng cao ch6t luo-ng dich vU khdm
chlra bdnh tai b€nh vi€n da khoa tinh
Phir y€n

2012 Tap chi Khoa hoc c6ng ngh€ thriy
sAn, Nguy6n Xu6n V!: Nguy6n
Thi Hi€n

t4 Danh giri su hdi ldng cira sinh vi€n h€
Cao ddng klri'a I ve kJroa hoc tai
trudng cao alftng Ngh€ Nha Trang

20tz Tap chi Khoa hoc c6ng ngh€ thuy
sAn, Nguy€n Th! Hdng Linh;
Ngul'6n Thi Hi6n

il M6 hinh x€p hang tfn dung thuong
m4i: Nhin tir truong hop cdng ty
TNHH MTV Thu Mai

2012 Tap chi Tdi chinh- Lj Vdn Son:
Ngnydn Thi Hi6n

t6 Chi€n luoc ph6t triCn c6ng ty TNHH
nhd nu6c MTV Ydn sio Kh6nh Hda
ai-
cten natn zuzu

20t2 Tap chf Khoa hoc cdng ngh6 thiry
sin, Phan l{uj,nh Thanh An,
Nguy6n Thi Hi6n

17
Xdy 5t tririn trudng
Cao - Thuong m4i
Ngh

201 3 Tap chf Khoa hoc c6ng nghd thriy
san, H6 Xudn Thanh, Nguy6n Thi
Hi€n

l8 Nghi€n ciru rip dung hdi quan alien tu
tai Cuc Hii quan Kh6nh Hda

2013 Tap chi Khoa hgc c6ng ngh€ &
m6i trudng Khanh Hda. Huj'nh Thi
Phuong Th6o. Nguydn Thi Hi6n

I9 Ciic nhdn t6 anh hu6ng aliin y dinh
tham gia b6o hiiSm xd hdi tu nguy€n

ThSng

6/2013
Tap chi Khoa hoc C6ng nghC Thuy
sin - Truonc DHNT s5 2.2013 -

R
ILJONG

Trang 3



cira ngudi lao tl6ng khu vuc phi chinh
thuc tai tinh Plrir Y€n

Truorg Thi Phuorrg, Nguy6n Thi
H i6n

20 Hodn thi6n c6ng tilc quiin ly thu thu6
trong linh vuc thuong rnai tr€n dia bAn

thanh phd Nha Trang

Thdng
lz/20t3

T4p clri Klrtra lrgc Cong nghd Thuy
sirn - Trudng DHNT s6 4.20I3
NguyEn Thi Hitng VAn. Nguy6n
I 11t nten

2l Xdy dung chi€n luo-c kinh doanh cho
^^ ,l ; . -.^( ong t) L o pllan trr van va xa) dunu

97 d6n nitm 2020

Thdng

3t2014
T4p chi Khoa bgc Cdng ngh€ Thuy
sAn - Tnrdng DHNT s6 L2014
Ngrryin Duc S!. Nguydn Thi Hien

22 Ilodn thi€n k6 to6n qudn tri chi phi tai

Cdng ty CO phAn XAy dLrng Khrinh
Hod

Th6ng
6/2014

Tap chi Khoa hgc Cdng nghi Thuy
sin - Trudng DHNT s6 2.2014
Nguy6n Kinr Nhdn, Nguy6n Thi
Hlen

Cdi thign chAt lLlo-ng dich vu khu n6i
trir tai Trudng Dai hoc Nlia Trang

Th6ng

9t2014
Tap chi Khoa hoc Cdng ngh€ Thuj,
san - TnLdng DHNT s6 3.20 l4
T6ng Vin Toan, Nguy6n Thi Hitin

Hoirn thi6n cong tdc quan Ii thue gia

tri gia tdng tt6i v6i c6c doanh nghi€p
-. ,a .. . .

tai Chi cuc Thud thdnh ph6 Rach Giri

Th6ng
9/2014

T4p chf Khoa hgc C6ng ngh6 Thuy
sAn - Trudng DHNT s6 3.2014
Thrii Thtrj, Vrin. Nguy6n Thi Hien

ti Hoan thi6n c6ng t6c quin ty thu6 dOi

v6i linh vrLc luu trfr tr€n alia bAn thdnh
pno l\na I rang

Thiing
t2t20l4

Tap chi Khoa hoc C6ng nghd Thuy
sdn - Trudng DIINT sd 4.2014
NgLry6n Dinh Vfr, Nguy6n Thi
n ten

LO Cdng tiic qudn l! thuii tldi vtii cac

doanh nghidp khai thric kho;ing san

tr€n dia bdn tinh Khdnh Hod

Thdng
3t2015

Tap chi Khoa hoc C6ng nghg Thuy
sdn - Trudng DHNT s6 I .2015:
-.'_. ' -.;trur I hr Hong v ren. Nguyen I hr

Hi6n

27 Nghi€n cinr cric nhdn t6 anh hlroxg
ri '..oer su nar tong cua Knacn nang su

dung cdn hQ chung cu tai thanh pho

Nha Trang. tinh Khiinh Hod

Th6ng
6/20t5

Tqp chi Khoa hoc Cdng nghd Thrry
san - Trudrg DLINT sd 2.2015;
_ -. 

',' ^| ^ '' : 
-|..'.ii ran van L nau. l\gulen I nr Hren

28 Hodrr thi€n cdng tric qudn ly ch6t

luqrng cdc c6ng trinh xdy dgng su
dung ngr.r6n v5n ngdn s6ch Nhir nrL<rc

tai tinh Kh6nlr HoA

Th6ng
6/20t5

Tap chi Khoa hoc Cdng ngh€ Thuj
sin - Trudng DHNT s6 2.2015;
Cao Thanh VD, Nguy6n Thi Hien

29 Hodn thi6n c6ng tric ki6rn sorit chi
thuong xuy€n cia ciic tlon vi thu6c
ngdnh ndng nghi€p tai Kho bac Nhd
nudc Khinh Hda

Thdng
9/20t5

Tap chi Khoa hoc Cong nglrf Thuy
san - r ruoDg rjnl\ i so J.lu I );
Ngiry6n Thi Minh Hi6n, NguyEn

Thi Hiiin

30 Giai pheip hodn thi€n cong tric kiem Thdng Tap chi Khoa hoc C6ng nghQ Thuj'

Trang 4



sodt chi chuong hinh muc ti€u quoc
gia tren dia ben tinh Khrinh Hda

9/201s siD - Trudng DHNT s6 3.2015;
Nguy6n Thi Li6n, Nguy6n Thi
Hilin

xuat

Nha Trang, ngdy thdng ndnt

NGLIOI KHAI

tl

------71 ll ,---.-'-&{-"/

TS Nguy6n Thi Hi6n

D

. S6ch ban:

TT TGn s6ch
Nhi xuAt

bin
Nim xuAt

brin
T6c gii

D6ng
tric
sie

I Lfp vi thAm dinh ctu dn tliu tu
NXB Khoa
hec k!
thudt

2008 +

TRUONG

DAI
NHA
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ĐỀ CƯƠNG CÁC HỌC PHẦN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 

 



PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Đề cương các học phần tiến sĩ 

 
Học phần TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP 

VIẾT LUẬN ÁN TIẾN SĨ 
Mã số  
Khối lượng 3 tín chỉ 
Bộ môn 
quản lý 

Quản trị kinh doanh 

Mô tả Học phần này trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng cần thiết 
để chuẩn bị và thực hiện một nghiên cứu cụ thể, nội dung chính bao 
gồm: Lý thuyết về tri thức khoa học; Các triết lý trong nghiên cứu khoa 
học; Các phương pháp lựa chọn chủ đề nghiên cứu và tiêu chuẩn FINER; 
Xây dựng và kiểm định giả thuyết khoa học; Lược khảo lý thuyết; Các 
nghiên cứu định tính, định lượng và hỗn hợp; và Phương pháp viết luận 
án tiến sĩ. 

Mục tiêu Sau khi học xong học phần, nghiên cứu sinh có thể: 
- Hiểu biết lý thuyết về tri thức khoa học và các triết lý trong nghiên 

cứu khoa học;  
- Biết cách lựa chọn chủ đề nghiên cứu và ứng dụng tiêu chuẩn FINER 

để đánh giá chủ đề nghiên cứu đã lựa chọn;  
- Biết cách xây dựng và kiểm định giả thuyết khoa học;  
- Ứng dụng các kỹ thuật lược khảo lý thuyết nhằm xác định khoảng 

trống trong nghiên cứu, xác định mục tiêu nghiên cứu, xây dựng giả 
thuyết khoa học,...;  

- Ứng dụng các nghiên cứu định tính, định lượng và hỗn hợp cho 
nghiên cứu của mình;  

- Viết luận án tiến sĩ và các công bố khoa học.. 
Nội dung Chủ đề Số tiết Tài liệu 

tham 
khảo 

LT BT TH 

1. Giới thiệu tổng quan về môn học 
- Qui trình nghiên cứu 
- Giả thuyết khoa học 
- Câu hỏi nghiên cứu, mục tiêu nghiên 

cứu, nội dung nghiên cứu, cách tiếp 
cận nghiên cứu, phương pháp nghiên 
cứu  

- Triết lý nghiên cứu 
+ Nhận thức luận (Epistemology) 
+ Bản thể luận (Ontology) 
+ Thuyết giá trị (Axiology) 

- Đạo đức trong nghiên cứu khoa học 

1  0  

2. Thiết lập chủ đề nghiên cứu 
- Tiêu chuẩn FINER 
- Các kỹ thuật hình thành ý tưởng 

nghiên cứu 

3  1  
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- + Tư duy hợp lý 
- +Tư duy sáng tạo 
3. Lược khảo lý thuyết 
- Ý nghĩa của lược khảo lý thuyết  
- Các kỹ thuật thiết kế 

+ Các bước thực hiện 
+ Xác định nguồn dữ liệu 
+ Lựa chọn tài liệu tham khảo 
+ Xây dựng bản đồ tài liệu tham khảo 
+ Tóm tắt các nghiên cứu trước 

2  1  

4. Các phương pháp nghiên cứu 
- Phương pháp nghiên cứu định tính 

+ Đặc điểm của nghiên cứu 
+ Thu thập và phân tích dữ liệu 

- Phương pháp nghiên cứu định lượng 
+ Thiết kế khảo sát 
+ Thiết kế thực nghiệm  

- Phương pháp nghiên cứu hỗn hợp 

2  1  

5. Phương pháp viết luận án tiến sĩ 
- Đề cương nghiên cứu đề tài luận án 

tiến sĩ 
- Tiểu luận tổng quan 
- Chuyên đề tiến sĩ 
- Luận án tiến sĩ 
- Tóm tắt luận án tiến sĩ 
- Bài báo khoa học  
- Trích dẫn 

+ Các kiểu trích dẫn 
+ Phần mềm EndNote 

2  1  

Tài liệu 
tham khảo 

1. Cooper, D. R. và Schindler, P. S. (2012), “Business Research 
Methods”, McGraw. Hill International Edition;  
2. John, A., Hafiz T.A., Khan R. R., and David (2007), Research 
Methods for Graduate Business and Social Science Students. Thousand 
Oak, CA: Sage; 
3. Saunders M., Lewis P., Thornhill A (2009). Research Methods for 
Business Students. Pearson Education Limited;  
4. Nguyễn Đình Thọ (2014), Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa 
học trong kinh doanh, NXB Tài chính. 

Phương 
pháp đánh 
giá 

TT Phương pháp đánh giá Số lần đánh giá Trọng số (%) 

1. 
Thảo luận nhóm  

(vấn đáp) 
1 25 

2. Tiểu luận (chấm điểm) 1 25 

3. 
Thi kết thúc học phần 

(viết) 
1 

50 
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Học phần CÁC CÔNG CỤ TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KINH 
DOANH 

Mã số  
Khối lượng 3 tín chỉ 
Bộ môn 
quản lý 

Quản trị kinh doanh 

Mô tả Học phần trang bị cho người học phương pháp nghiên cứu định tính và 
định lượng. Phương pháp nghiên cứu định lượng (nâng cao) tập trung 
vào phương pháp mô hình phương trình cấu trúc. Mô hình hóa phương 
trình cấu trúc (SEM) xem xét một loạt các các mối quan hệ phụ thuộc lẫn 
nhau một cách đồng thời. Phương pháp này đặc biệt hữu dụng khi một 
biến phụ thuộc trở thành một biến độc lập trong một quan hệ phụ thuộc 
tiếp theo. SEM bao gồm một họ các mô hình được biết đến với nhiều tên 
gọi khác nhau, như: “Phân tích cấu trúc phương sai”, “Phân tích biến 
mờ”, “Phân tích nhân tố xác định”, và thường nhất là “Phân tích quan hệ 
cấu trúc tuyến tính - LISREL”. Giá trị của SEM xuất phát từ các lợi ích 
đạt được trong việc sử dụng đồng thời các mô hình đo lường và mô hình 
cấu trúc, mỗi mô hình giữ các vai trò khác nhau trong phân tích chung. 
Nội dung bao gồm: (1) Phương pháp phân tích nhân tố khẳng định CFA; 
(2) Phương pháp mô hình phương trình cấu trúc SEM cơ bản; (3) 
Phương pháp mô hình phương trình cấu trúc SEM đối với biến trung 
gian; (4) Phương pháp phân tích nhóm trong mô hình phương trình cấu 
trúc SEM đối với biến điều tiết; (5) Phương pháp phân tích biến tương 
tác trong mô hình phương trình cấu trúc SEM đối với biến điều tiết; (6) 
Phương pháp phân tích biến mờ bậc hai trong mô hình phương trình cấu 
trúc SEM. 
Phương pháp nghiên cứu định tính bao gồm các nội dung liên quan đến: 
(1) Tổng quan về phương pháp nghiên cứu định tính, phân biệt sự khác 
nhau giữa nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng, những nguyên 
tắc áp dụng vào phương pháp nghiên cứu định tính và ý nghĩa của 
phương pháp; (2) Các phương pháp thu thập dữ liệu định tính thông 
dụng; (3) Các phương pháp xử lý dữ liệu định tính; (4) Các phương pháp 
phân tích dữ liệu định tính. 

Mục tiêu Sau khi học xong học phần, nghiên cứu sinh có thể: 
- Hiểu sâu sắc nguyên tắc về thiết kế nghiên cứu theo phương pháp 

định lượng sử dụng phương pháp mô hình phương trình cấu trúc; 
- Hiểu nguyên tắc về thiết kế nghiên cứu theo phương pháp định tính 

và các kỹ thuật định tính có thể áp dụng; 
- Thực hiện các thiết kế và kỹ thuật thu thập dữ liệu định lượng của 

các cấu trúc m; 
- Xây dựng được bộ công cụ và kỹ thuật thu thập dữ liệu định tính; 
- Ứng dụng phần mềm AMOS để phân tích mô hình phương trình cấu 

trúc các biến m; 
- Ứng dụng phần mềm N-Vivo và KAMAT để xử lý và phân tích dữ 

liệu định tính. 
-  
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Nội dung Chủ đề Số tiết Tài liệu 
tham 
khảo 

LT BT TH 

Phần 1. Phương pháp nghiên cứu định lượng: Mô hình phương trình 
cấu trúc 
1. Những vấn đề cơ bản về SEM 
và thiết kế nghiên cứu 
- Các vấn đề chung 
- Phần mềm sử dụng trong phân 

tích mô hình SEM 
- Thiết kế nghiên cứu 

2  0  

2. Phân tích sơ đồ đường dẫn 
- Giới thiệu về sơ đồ đường dẫn 
- Các loại mô hình cấu trúc 
- Các quy tắc của mô hình cấu trúc 
- Phân tích sơ đồ Path 

2  0  

3. Phân tích CFA 
- Khái quát về CFA 
- So sánh EFA và CFA 
- Ước lượng mô hình CFA 
- Mô hình CFA bậc cao 

4  4  

4. Phân tích SEM cơ bản 
- Giới thiệu tổng quát 
- Các bước trong thiết kế mô hình 

SEM 
- Phân tích mô hình cấu trúc tuyến 

tính 

4  4  

5. Phân tích SEM nâng cao 
- Mô hình cạnh tranh 
- Chiến lược xác định mô hình 

cạnh tranh 
- Biến trung gian, biến điều tiết 
- Phân tích biến mờ bậc hai  

 

5  5  

Phần 2. Phương pháp nghiên cứu định tính 
 6. Những vấn đề cơ bản về PPNC 

định tính 
- Khái niệm và ý nghĩa của nghiên 

cứu định tính 
- Những khác biệt giữa tiếp cận 

nghiên cứu định tính và nghiên 
cứu định lượng 

- Quy trình nghiên cứu và vị trí của 
nghiên cứu định tính 

- Thiết kế nghiên cứu định tính và 
các tiêu chuẩn đánh giá chất 
lượng 
 

2  0  
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 7. Các phương pháp thu thập dữ 
liệu định tính thông dụng 
- Các nguồn và dạng dữ liệu trong 

nghiên cứu định tính 
- Các phương pháp thu thập dữ 

liệu định tính  
- Bộ công cụ cho phỏng vấn sâu và 

thảo luận nhóm tập trung 

2  0  

 8. Các phương pháp xử lý dữ liệu 
định tính 
- Các yêu cầu và phương pháp gỡ 

băng phỏng vấn 
- Danh mục các chủ đề phân tích 

và phương pháp xây dựng chủ đề 
- Sắp xếp dữ liệu theo chủ đề và hệ 

thống hoá dữ liệu 
- Phần mềm N-Vivo và KAMAT 

cho xử lý dữ liệu định tính 

2  2  

 9. Các phương pháp phân tích dữ 
liệu định tính 
- Các hình thức phân tích định tính 

và sự khác biệt 
- Các loại hình phân tích định tính 
- Các kỹ thuật phân tích định tính 

4  3  

Tài liệu 
tham khảo 

1. Anderson, J.C. & Gerbing, D.W. (1988), “Structural Equation 
Modeling in Practice: A Review and Recommended Two Step 
Approach”, Psychologic al Bulletin, 103 (3): 411-423.  
2. Arbuckle, J.L. & Wothke, W. (2007), “Amos 7.0 User’s Guide”, 
Chicago, IL: Small Walters Corporation.  
3. Bagozzi, R.P. & Yi, Y. (1988), “On the Evaluation of Structural 
Equation Models”, Journal of the Academy of Marketing Science, 16 
(1): 74-94.  
4. Bryman, A. (2008), Social Research Methods, the 4th Edition, 
Oxford University Press, UK.  
5. Creswell, J. W. (2012). Qualitative inquiry and research design: 
Choosing among five approaches (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage 
Publications.  
6. de Loenzien, M., & Yana, S. D. (2006), Les Approaches 
Qualitatives dans les Etudes de Population: Theorie et Pratique, Editions 
des Archives Contemporaines; Agence Universitaire de la Francophonie, 
France.  
7. Hair, Jr.J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L. & Black, W.C. (2010), 
Multivariate Data Analysis, 5th ed. Upper Saddle River: NJ. Prentice 
Hall.  
8. Kline, RB. (2004), Principles and Practice of Structural Equation 
Modeling, 2nd ed, New York: Guilford Publications.  
9. May, T. (1997), Social Research: Issues, Methods and Process, 
Open University Press, USA. 
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10. Neergaard, H., Ulhøi, J. P. (2007), Handbook of Qualitative 
Research Methods in Entrepreneurship, Edward Elgar Publishing 
Limited, UK.  
11. Nguyễn Văn Thắng (2015), Phương pháp nghiên cứu kinh tế - xã 
hội, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.  
12. Nguyễn Đình Thọ (2014). Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa 
học trong kinh doanh. NXB Tài chính. 
13. Saunders M., Lewis P., Thornhill A (2009). Research Methods for 
Business Students. Pearson Education Limited.  
14. Yin, R. K. (2008). Case study research: Design and methods. 
Thousand Oaks, Calif.: SAGE. 

Phương 
pháp đánh 
giá 

TT Phương pháp đánh giá Số lần đánh giá Trọng số (%) 

1. 
Bài tập thực hành thiết 
nghiên cứu và phân tích 
với SEM 

1 50 

2. 
Bài thực hành thiết kế và 
phân tích N-
Vivo/KAMAT 

1 
50 
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Học phần CÁC CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU 
DÙNG 

Mã số  
Khối lượng 2 tín chỉ 
Bộ môn 
quản lý 

Marketing 

Mô tả Các chuyên đề nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng tập trung vào các 
nghiên cứu dựa trên nền tảng các lý thuyết chuyên sâu và nâng cao về 
hành vi người tiêu dùng như Lý thuyết thái độ và sức mạnh thái độ, Lý 
thuyết giá trị cá nhân, Lý thuyết cá tính, Lý thuyết về sự thỏa mãn, trung 
thành của khách hang, Lý thuyết thương hiệu… Nội dung học phần được 
cấu trúc gồm nhiều chuyên đề, mỗi chuyên đề được xây dựng từ các bài 
báo khoa học đã được xuất bản bởi các tạp chí chuyên ngành hàng đầu 
trên thế giới về tâm lý, hành vi người tiêu dùng và marketing. 

Mục tiêu Sau khi học xong học phần, nghiên cứu sinh có thể: 
- Hiểu sâu sắc các lý thuyết về hành vi người tiêu dùng nâng cao và 

chuyên sâu; 
- Phát hiện vấn đề nghiên cứu mới và thực hiện các thiết kế nghiên cứu 

phù hợp để giải quyết vấn đề liên quan đến hành vi người tiêu dùng. 
Nội dung Chủ đề Số tiết Tài liệu 

tham 
khảo 

LT BT TH 

1. Các nghiên cứu về thái độ và 
sức mạnh thái độ của người tiêu 
dùng 

3  2  

2. Các nghiên cứu về sự thỏa mãn 
và sức mạnh của sự thỏa mãn của 
khách hàng 

3  2  

3. Các nghiên cứu về giá trị cá 
nhân của người tiêu dùng và 
khách hàng 

3  2  

4. Các nghiên cứu về cá tính của 
người tiêu dùng và khách hàng 

3  2  

5. Các nghiên cứu về thương hiệu 
và trung thành thương hiệu 

3  2  

6. Các nghiên cứu khác về người 
tiêu dùng và khách hàng 

3  2  

Tài liệu 
tham khảo 

1. Schiffman, L.G. & Kanuk, L.L. (2010). Consumer Behavior. Ninth 
edition, Prentice Hall, New Jersey, USA.  
2. Haugtvedt, C.P., Herr, P.M. & Kardes, F.R. (2009). Handbook of 
Consumer Psychology. Prentice Hall.  
3. Tuu. H.H. & Olsen, S.O. (2010). Nonlinear effects between 
satisfaction and loyalty: An empirical study of different conceptual 
relationships. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for 
Marketing, Vol. 18, 239 – 251.  
4. Tuu. H.H. & Olsen, S.O. (2010). Ambivalence and involvement in 
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the satisfaction-repurchase loyalty relationship. Australasian Marketing 
Journal, Vol. 18, 151 – 158.  
5. Tuu. H.H. & Olsen, S.O. (2009). Food risk and knowledge in the 
satisfaction-repurchase loyalty relationship. Asia Pacific Journal of 
Marketing and Logistics, Vol. 21 (4), 521 – 536.  
6. Tuu. H.H., Olsen, S.O., Thao, D.T. & Anh, N.T.K. (2008). The role 
of norms in explaining attitudes, intention and consumption of a 
common food (fish) in Vietnam. Appetite, Vol. 51, 546 – 551.  
7. Tuu. H.H., Olsen, S.O. & Linh, P.T.T. (2011). The moderator effects 
of perceived risk, objective knowledge and certainty in the satisfaction–
loyalty relationship. Journal of Consumer Marketing, Vol. 28 (5), 363-
375. 
8.  Honkanen, P., Olsen, S.O., Verplanken, B. & Tuu, H.H. (2012) 
Reflective and impulsive influences on unhealthy snacking. The 
moderating effects of food related self-control. Appetite, Vol. 58, 618-
622.  
9. Tuu. H.H. & Olsen, S.O. (2011). Certainty, risk and knowledge in 
the satisfaction-purchase intention relationship in a new product 
experiment. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 24 
(1), 78-101.  
10. Tuu. H.H. & Olsen, S.O. (2013). Consideration set size, variety 
seeking and the satisfaction-repurchase loyalty relationship at a product 
category level. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 25 
(4), 590-613.  
11. Cong, L.C., Olsen, S.O. & Tuu. H.H. (2013). The roles of 
ambivalence, preference conflict and family identity:  A study of food 
choice among Vietnamese consumers. Food Quality and Preference, 
Vol. 28, 92–100.  
12. Olsen, S.O., Tuu, H.H., Honkanen, P. & Verplanken, B. (2015). 
Conscientiousness and (un)healthy eating: The role of impulsive eating 
and age in the consumption of daily main meals. Scandinavian Journal 
of Psychology, Vol. 56, 397-404.  
13. Tuu. H.H. & Olsen, S.O. (2017). Patterns of Vietnamese buying 
behaviors on luxury branded products. Asia Pacific Journal of Marketing 
and Logistics, Vol. 29 (4), 345-352.  
14. Các bài báo của các tác giả khác từ Journal of Marketing, Journal of 
Consumer Research và các tạp chí chuyên ngành khác. 

Phương 
pháp đánh 
giá 

TT Phương pháp đánh giá Số lần đánh giá Trọng số (%) 

1. 
Bài tiểu luận về một vấn 
đề nghiên cứu về hành vi 
người tiêu dùng 

1 100 
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Học phần CÁC CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI TỔ CHỨC 
Mã số  
Khối lượng 2 tín chỉ 
Bộ môn 
quản lý 

Quản trị kinh doanh 

Mô tả Học phần nghiên cứu hành vi của các cá nhân, nhóm, và cấu trúc trong tổ 
chức nhằm áp dụng những kiến thức này để cải thiện hiệu quả hoạt động 
của tổ chức. Những chủ đề chính được nghiên cứu trong học phần này 
bao gồm động lực và tạo động lực cá nhân trong tổ chức, hành vi nhóm, 
lãnh đạo, văn hoá tổ chức, quản trị sự thay đổi trong tổ chức, và định 
hướng thực hiện nghiên cứu trong trong hành vi tổ chức. 

Mục tiêu Sau khi học xong học phần, nghiên cứu sinh có thể: 
- Áp dụng kiến thức về động lực để tạo động lực cho người lao động 

trong tổ chức; 
- Ứng dụng để điều chỉnh và xây dựng các tổ, nhóm hoạt động hiệu 

quả; 
- Áp dụng kiến thức từ lý thuyết về lãnh đạo để điều chỉnh phương 

cách lãnh đạo của cá nhân phù hợp với điều kiện của tổ chức; 
- Đề xuất những giải pháp để xây dựng và duy trì văn hóa phù hợp với 

tổ chức; 
- Đánh giá được vai trò của sự thay đổi và đề xuất những giải pháp để 

thực hiện sự thay đổi và đổi mới trong tổ chức; 
- Xác định được vấn đề và xây dựng đề cương nghiên cứu trong lĩnh 

vực hành vi tổ chức. 
Nội dung Chủ đề Số tiết Tài liệu 

tham 
khảo 

LT BT TH 

1. Động lực và tạo động lực cá 
nhân trong tổ chức 
- Các thuyết trước đây về động lực 

và đánh giá ứng dụng của nó hiện 
nay 

- Các thuyết hiện đại về động lực 
- Tạo động lực cho người lao động 

4    

2. Hành vi nhóm 
- Khái niệm, phân loại, quá trình 

hình thành và hoạt động nhóm, tổ 
- Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt 

động nhóm, tổ 
- Việc ra quyết định nhóm 
- Tạo nhóm hoạt động hiệu quả 

4    

3. Lãnh đạo 
- Các thuyết về lãnh đạo 
- Các phong cách lãnh đạo 

4    

4. Văn hoá tổ chức 
- Bản chất của văn hoá tổ chức  

4    
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- Tạo dựng và duy trì văn hoá tổ 
chức 

5. Quản trị sự thay đổi trong tổ 
chức 
- Sự cần thiết, những rào cần và 

việc hoạch định cho sự thay đổi 
- Các phương cách quản trị sự thay 

đổi trong tổ chức  
- Kiến tạo văn hóa cho sự thay đổi 

và đổi mới trong tổ chức 

4    

6. Nghiên cứu trong trong hành vi 
tổ chức 
- Mục đích nghiên cứu 
- Phương pháp luận 
- Thiết kế nghiên cứu 

4 6   

Tài liệu 
tham khảo 

1. Stephen. P. Robbins & Timothy. A. Judge (2017), Organizational 
Behavior. Pearson, 17th ed. 
2. Stephen. P. Robbins & Timothy. A. Judge (2012), Hành vi tổ chức- 
Organizational Behavior, FPT Polytechnic dịch, NXB Lao động xã hội. 
3. Pinder, C. C. (2014), Work motivation in organizational behavior, 
Psychology Press. 
4. Nahavandi, A. (2016), The Art and Science of Leadership -Global 
Edition, Pearson. 
5. Bowers, M. R., Hall, J. R., & Srinivasan, M. M. (2017), 
Organizational culture and leadership style: The missing combination 
for selecting the right leader for effective crisis management, Business 
Horizons. 
6. Bridges, W., & Bridges, S. (2017), Managing transitions: Making the 
most of change, Da Capo Press. 

Phương 
pháp đánh 
giá 

TT Phương pháp đánh giá Số lần đánh giá Trọng số (%) 

1. 
Đề cương nghiên cứu 
trong lĩnh vực hành vi tổ 
chức 

1 100 

 
Học phần Các chuyên đề nghiên cứu về quản trị nguồn nhân lực 
Mã số  
Khối lượng 2 tín chỉ 
Bộ môn 
quản lý 

Quản trị kinh doanh 

Mô tả Trên cơ sở hiểu biết chuyên sâu về những tư tưởng cổ điển và đương đại 
về quản trị nguồn nhân lực, các chuyên đề nâng cao về Quản trị nguồn 
nhân lực sẽ tập trung nghiên cứu để phát triển lý thuyết về các vấn đề 
đang là đối tượng nghiên cứu của các nhà khoa học quản lý nguồn nhân 
lực, bao gồm: Tâm lý và hành vi người lao động, Thị trường lao động và 
các nhân tố ảnh hưởng đến cung cầu lao động cho doanh nghiệp, Trách 
nhiệm xã hội trong sử dụng lao động, Phát triển nhân lực 

Mục tiêu Sau khi học xong học phần, nghiên cứu sinh có thể: 
- Vận dụng các kiến thức chuyên sâu về quản trị nguồn nhân lực trong 



 10

các tình huống nghiên cứu thực tiễn cụ thể; 
- Phát triển kỹ năng của quản trị nguồn nhân lực vào công việc quản lý 

trong thực tiễn; 
- Có khả năng đánh giá và phê bình các nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh 

vực quản trị nguồn nhân lực; 
- Có khả năng phát triển lý thuyết về quản trị nguồn nhân lực trong các 

doanh nghiệp từ các chủ đề nghiên cứu chuyên sâu. 
Nội dung Chủ đề Số tiết Tài liệu 

tham 
khảo 

LT BT TH 

1. Lịch sử các học thuyết về lao 
động và bối cảnh toàn cầu 
- Các học thuyết cổ điển về lao 

động và tổ chức lao động khoa 
học 

- Các học thuyết đương đại về 
quản trị nhân lực 

- Bối cảnh toàn cầu – Xu hướng và 
thách thức mới 

- Các tình huống nghiên cứu 

6  2  

2. Thị trường lao động và doanh 
nghiệp 
- Cung lao động trên thị trường  
- Cầu nhân lực của các doanh 

nghiệp 
- Di dân, nhập cư và tác động của 

chúng đến doanh nghiệp 
- Phát triển thị trường nhân lực cho 

doanh nghiệp 
- Các tình huống nghiên cứu 

6  2  

2. Quản trị sự biến động nhân lực 
- Tâm lý và hành vi người lao 

động 
- Xu hướng biến động nhân lực và 

các nhân tố ảnh hưởng 
- Thách thức trong Quản trị nhân 

tài 
- Giải pháp quản trị dòng nhân lực 

cho các doanh nghiệp 
- Các tình huống nghiên cứu 

6  2  

3. Trách nhiệm xã hội trong sử 
dụng lao động tại doanh 
nghiệp 

- Phát triển bền vững và Trách 
nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

- Các yêu cầu của sử dụng lao 
động có trách nhiệm 

- Các mô hình thực hành sử dụng 

4  2  
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lao động có trách nhiệm tại 
doanh nghiệp 

- Các tình huống nghiên cứu 
Tài liệu 
tham khảo 

1. Michel Ferrary (2014), Management des ressources humaines – 
Entre marché du travail et acteurs stratégiques, Dunod. 

2. C.Dejoux, M. Thevenet (2010), Gestion des talents – La GRH après 
crise, Dunod. 

3. Francois Stankiewicz ( 2007), Manager RH – Des concepts pour 
agir, Edition De Boeck, ISBN 1782-8147. 

4. Christohe Barmeyer, Kavier Bouziat, Albéric Honounou, Séverine 
Leloarne, Jean Louis Magakian (2003), 50 fiches pour aborder la 
gestion stratégique des ressources humaines, Editions Bréal. 

5. Michael Beer, Bert Spector, Paul R. Lawrence, D. Quinn Mills, 
Richard E. Walton (1984), Managing human assets, The Free Press. 

6. Bernard Martry & Daniel Crozet (1988), Gestion des  ressources 
humaines, 3ème édition, Nathan. 

7. William B. Werther, Jr. and Keith David (1995), Human resource 
and personnel management, – Mc. GRAW HILL International 
Editions. 

8. Joë Cauden & Adérit Alain Sanches, Edition Berger-Levrault 
(1998), Gestion des  ressources humaines, ISBN L 2-7013-11-1196-9 

9. Bộ Luật Lao động Việt Nam 
10. Christensen, L. J., Mackey, A., & Whetten, D. (2014). Taking 

responsibility for corporate responsibility: The role of leaders in 
creating, implementing, sustaining, or avoiding socially responsible 
firm behaviors. Academy of Management Perspectives, 28(2), 164 –
178. 

11. Waldman, D. A. (2011). Moving forward with the concept of 
responsible leadership: Three key caveats to guide theory and 
research. Journal of Business Ethics, 98, 75– 83. 

12. Morgeson, F., Aguinis, H., Waldman, D. A., & Siegel, D. S. (2013). 
Extending corporate social responsibility research to the human 
resource management and organizational behavior domains: A look 
to the future. Personnel Psychology, 66(4), 805– 824. 

Phương 
pháp đánh 
giá 

TT Phương pháp đánh giá Số lần đánh giá Trọng số (%) 

1. 
Kiểm tra thường xuyên 
(vấn đáp) Hoặc kiểm tra 
giữa kỳ (viết) 

1 20 

2. 
Thảo luận và thuyết trình 
trên lớp  

1  20 

 
3. 

Tiểu luận kết thúc học 
phần (viết) 

1 60 
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Học phần CÁC CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 
Mã số  
Khối lượng 2 tín chỉ 
Bộ môn 
quản lý 

Quản trị kinh doanh 

Mô tả Học phần này khái quát các trường phái, tư tưởng và cập nhật các kiến 
thức mới, nâng cao về quản trị chiến lược doanh nghiệp trong nền kinh tế 
toàn cầu. Bốn chuyên đề cốt lõi của học phần này bao gồm: (i) Lý thuyết 
trò chơi (phát triển bởi John Nash) và ứng dụng trong chiến lược kinh 
doanh; (ii) Lợi thế cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh được phát triển 
bởi Micheal Porter; (iii) Chiến lược “Đại dương xanh”; và (iv) Chiến 
lược cạnh tranh trong thời đại toàn cầu hóa. 

Mục tiêu Sau khi học xong học phần, nghiên cứu sinh có thể: 
- Áp dụng được các kiến thức cập nhật về quản trị chiến lược trong các 

tình huống nghiên cứu thực tiễn cụ thể; 
- Áp dụng được các kiến thức và kỹ năng của quản trị chiến lược vào 

công việc quản lý trong thực tiễn; 
- Có khả năng đánh giá và phê bình các nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh 

vực quản trị chiến lược. 
Nội dung Chủ đề Số tiết Tài liệu 

tham 
khảo 

LT BT TH 

1. Lý thuyết trò chơi và tư duy 
chiến lược 

8  4  

2. Lợi thế cạnh tranh và chiến lược 
cạnh tranh 

4  2  

3. Chiến lược “đại dương xanh” 4  2  
4. Chiến lược cạnh tranh toàn cầu 4  2  

Tài liệu 
tham khảo 

1. Nguyễn Thị Kim Anh (2007). Quản trị chiến lược. NXB Khoa học 
và Kỹ thuật. 
2. Avinash K. Dixit - B.J. Nalebuff (2015). Tư duy chiến lược – lý 
thuyết trò chơi thực hành. NXB Dân Trí. 
3. Barney, J., (1991). Firm resources and sustained competitive 
advantage. Journal of Management, 99-120. 
4. Bary J. Nalebuff, A. M. Brandenburger (2006). Lý thuyết trò chơi 
trong kinh doanh. (Nguyễn Tiến Dũng, Lê Ngọc Liên dịch). Công ty 
sách Bách Việt. 
5. Bowman, E.H., Singh, H. & Thomas, H. (2002). The Domain of 
Strategic Management: History and Evolution. In A. Pettigrew, H. 
Thomas & R. Whittington (eds.), Handbook of Strategy and 
Management, London: Sage Publications. 
6. Chen, Ming-Jer. (1996). Competitor analysis and interfirm rivalry: 
Toward a theoretical integration.” Academy of Management Review, 
21: 100-134. 
7. Chevalier-Roignant, B., & Trigeorgis, L. (2011). Competitive 
strategy: Options and games. MIT Press. 
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8. David. F.R., (2011). Strategic management: concepts and cases. 
Prentice Hall. 
9. Dyer, J., & Singh, H. (1998). The relational view: Cooperative 
strategy and sources of interorganizational competitive advantage. 
Academy of Management Review, 23(4), 660-679. 
10. Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Việt Long, Đỗ Thị Thanh Vinh, Nguyễn 
Kim Nam (2013). Giáo trình Quản trị chiến lược và chính sách kinh 
doanh.  NXB Phương Đông. 
11. Mahoney, J.T., & McGahan, A.M. (2007). The field of strategic 
management within the evolving science of strategic organization. 
Strategic Organization, 5: 79-99. 
12. Hoskisson, R., Hitt, M., Wan, W., & Yiu, D. (1999). Theory and 
research in strategic management: Swings of a pendulum. Journal of 
Management, 417-456. 
13. Kim, W, C., & Mauborne, R. (2005), Blue Ocean Strategy: How to 
Create Uncontested Market Space and Make Competition Irrelevant. 
Harvard Business School Publishing Corporation. 
14. Lieberman, M.B. and Montgomery, D.B. 1988. First-mover 
advantages, Strategic Management Journal, 13(1): 1-12 
15. Long, L.K. (2009). Regional Fisheries Management Organization 
with an Endogenous Minimum Participation Level for Cooperation in 
Straddling Stock Fisheries, Fisheries Research, 97, 42-52. 
16. Long, L.K, Flaaten, O., (2011). A Stackelberg Analysis of the 
Potential for Cooperation in Straddling Stock Fisheries. Marine 
Resource Economics. 
17. Peteraf, M.A. (1993). The cornerstones of competitive advantage: A 
resource-based view. Strategic Management Journal, 14: 179-191. 
18. Porter, M. E., Goold, M., & Luchs, K. (1996). From competitive 
advantage to corporate strategy. Managing the multibusiness company: 
Strategic issues for diversified groups, 285, 285-314. 
19. Porter, M. E. (2008). Competitive strategy: Techniques for 
analyzing industries and competitors. Simon and Schuster. 
20. Porter, M. E. (1980). Chiến lược cạnh tranh. (Nguyễn Ngọc Toàn 
dịch). NXB Trẻ. 
21. Porter, M. E. (1985). Lợi thế cạnh tranh. (Nguyễn Ngọc Toàn dịch). 
NXB Trẻ. 
22. Porter, M. (1996). What is strategy? Harvard Business Review. 61-
78. 
23. Priem, R..L. & Butler, J., (2001). Is the resource-based view a useful 
perspective for strategic management research? Academy of 
Management Review, 22-40. 
24. Saloner, Garth. (1991). Modeling, game theory, and strategic 
management. Strategic Management Journal, 12, 119-136. 
25. Spulber, D. F. (2007). Global competitive strategy. Cambridge 
University Press. 
26. Rumelt, R. Schendel, D, Teece, D. (1991). Strategic Management 
and Economics, Strategic Management Journal, 12, 5-29 
27. Teece, D.A. 1984. Economic Analysis and Strategic Management, 
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California Management Review, 26, 87-110 
28. Thomas L. Wheelen, J. David Hunger (2012). Strategic management 
and business policy: toward global sustainability. Pearson Prentice Hall. 
29. Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. 
Strategic Management Journal, 5: 171- 180. 

Phương 
pháp đánh 
giá 

TT Phương pháp đánh giá Số lần đánh giá Trọng số (%) 

1. 

Kiểm tra thường xuyên 
(lớp < 15 HV), (vấn đáp) 
Hoặc kiểm tra giữa kỳ 
(lớp > 15 HV), (viết) 

1 10 

2. 
Thảo luận và thuyết trình 
trên lớp (viết) 

1 
20 

 
3. 

Tiểu luận thúc học phần 
(viết) 

1 
70 
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Học phần CÁC CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ TÀI CHÍNH CÔNG TY 
Mã số  
Khối lượng 2 tín chỉ 
Bộ môn 
quản lý 

Tài chính – Ngân Hàng, Khoa KTTC 

Mô tả Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức nâng cao về quản trị 
tài chính công ty. Bốn chuyên đề cốt lõi của học phần này bao gồm: (1) 
Lý thuyết cấu trúc vốn; (2) Quản trị tài chính ngắn hạn; (3) Phân tích rủi 
ro và lợi nhuận; (4) Chính sách cổ tức.   

Mục tiêu Sau khi học xong học phần, nghiên cứu sinh có thể: 
- Áp dụng được các kiến thức cập nhật về quản trị tài chính công ty 

trong các tình huống nghiên cứu thực tiễn cụ thể; 
- Áp dụng được các kiến thức và kỹ năng của quản trị tài chính công ty 

vào công việc quản lý trong thực tiễn; 
- Có khả năng đánh giá và phê bình các nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh 

vực quản trị tài chính công ty. 
Nội dung Chủ đề Số tiết Tài liệu 

TK LT BT TH 
1 - Lý thuyết cấu trúc vốn 8  4  
2 - Quản trị tài chính ngắn hạn 4  2  
3 – Phân tích rủi ro và lợi nhuận 4  2  
4 - Chính sách cổ tức 4  2  

Tài liệu 
tham khảo 

1. Brigham, E. F., Ehrhardt, M. C., Nason, R. R., & Gessaroli, J. (2016). 
Financial Managment: Theory And Practice, Canadian Edition: 
Nelson Education. 

2. Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2012). Fundamentals of financial 
management: Cengage Learning. 

3. Firer, C., Ross, S. A., & W, R. (2012). Westerfield and Bradford D. 
Jordan (2012), Fundamentals of Corporate Finance. 5th edition. 
McGraw – Hill/Irwin.  

4. Moyer, R. C., McGuigan, J. R., Rao, R. P., & Kretlow, W. J. (2012). 
Contemporary financial management: Nelson Education. 

5. Ross, S. (2006). A, Randolph W. Westerfield, dan Bradford D. 
Jordan. 2006. Corporate Finance Fundamentals. 7th Edition. 
McGraw-Hill Irwin.  

6. Smart, S. B., Megginson, W. L., & Gitman, L. J. (2007). Corporate 
Finance, 2: nd Edition. Thomson South-Western, Mason.  

Phương 
pháp đánh 
giá 

TT Phương pháp đánh giá Số lần đánh giá Trọng số (%) 

1. 

Kiểm tra thường xuyên 
(lớp < 15 HV), (vấn đáp) 
Hoặc kiểm tra giữa kỳ 
(lớp > 15 HV), (viết) 

1 10 

2. 
Thảo luận và thuyết trình 
trên lớp (viết) 

1 20 

 
3. 

Tiểu luận thúc học phần 
(viết) 

1 70 
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4.2.3. Tiểu luận tổng quan 

Tiểu luận tổng quan yêu cầu nghiên cứu sinh thể hiện khả năng phân tích, đánh 
giá các công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế liên quan trực tiếp đến đề tài 
nghiên cứu, từ đó rút ra mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án tiến sĩ. 
4.2.4. Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ 

- Nghiên cứu khoa học là giai đoạn mang tính bắt buộc trong quá trình nghiên 
cứu thực hiện luận án tiến sĩ. Tùy theo lĩnh vực nghiên cứu, trường có các yêu cầu 
khác nhau đối với việc đánh giá hiện trạng tri thức, giải pháp công nghệ liên quan đến 
đề tài luận án, yêu cầu điều tra, thực nghiệm để bổ sung các dữ liệu cần thiết, yêu cầu 
suy luận khoa học hoặc thiết kế giải pháp, thí nghiệm để từ đó nghiên cứu sinh đạt tới 
tri thức mới hoặc giải pháp mới. Đây là các cơ sở quan trọng nhất để nghiên cứu sinh 
viết luận án tiến sĩ. 

- Nội dung và quy mô nghiên cứu khoa học phải phù hợp với mục tiêu của luận 
án tiến sĩ. Tùy theo tính chất của đề tài nghiên cứu, trường và người hướng dẫn đầu tư 
đủ kinh phí và cơ sở vật chất thí nghiệm, đội ngũ để nghiên cứu sinh tiến hành xong 
các nghiên cứu cần thiết. Nghiên cứu sinh phải đảm bảo về tính trung thực, chính xác, 
tính mới của kết quả nghiên cứu khoa học của mình, chấp hành các quy định về sở hữu 
trí tuệ của Việt Nam và quốc tế. 

- Luận án tiến sĩ phải là một công trình nghiên cứu khoa học độc đáo, sáng tạo, có 
đóng góp mới về mặt lý luận hoặc giải pháp công nghệ, chứa đựng những tri thức mới 
có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học của chuyên ngành hoặc giải 
quyết sáng tạo các vấn đề đang đặt ra trong ngành khoa học hoặc thực tiễn xã hội. 

- Luận án tiến sĩ phải đáp ứng các yêu cầu theo qui định tại Điều 30 của Quy 
định đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Nha Trang. 
4.3. Kế hoạch đào tạo 
4.3.1. Đối với nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ: 
Thời gian Học tập Nghiên cứu 

Năm 1 - Hoàn thành các học 
phần bổ sung và các học 
phần ở trình độ tiến sĩ. 
 

- Bảo vệ tiểu luận tổng quan. 
- Xác định và thực hiện các chuyên đề tiến sĩ. 

Năm 2 - Thực hiện và bảo vệ các chuyên đề tiến sĩ. 
- Thực hiện nghiên cứu đề tài luận án. 

Năm 3 
 

 - Tiếp tục thực hiện nghiên cứu đề tài luận án. 
- Viết và công bố kết quả nghiên cứu. 
- Trình và bảo vệ luận án tiến sĩ. 

 
 


