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Đối tượng đăng ký: Giảng viên      Giảng viên thỉnh giảng    

Ngành: Kinh tế                                        Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: ĐỖ HỒNG NHUNG 

2. Ngày tháng năm sinh: 11/08/1982       Nam   ; Nữ    ; Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh                                          Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán: Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội. 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 1, Ngõ 72/32 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, 

Quận Thanh Xuân, Hà Nội.  

6. Địa chỉ liên hệ: Viện Ngân hàng - Tài chính; Phòng 910, Toà nhà A1, Trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân; Số 207 Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.  

Điện thoại nhà riêng;                   Điện thoại di động: (84) 912 588 916  

E-mail: nhungdh@neu.edu.vn; nhungdh@gmail.com 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

- Từ năm 2004 đến 2006: Kiểm toán viên Phòng dịch vụ khách hàng Quốc tế, Công ty 

Kiểm toán Deloitte Việt Nam. 

- Từ năm 2006 đến 2007: Nhân viên Ban Kiểm soát Hội đồng Quản trị, Ngân hàng Đầu tư 

và Phát triển Việt Nam. 

- Từ năm 2007 đến 2018: Giảng viên, Viện Ngân hàng - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế 

Quốc dân. 
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- Từ năm 2018 đến nay: Giảng viên chính, Viện Ngân hàng - Tài chính, Trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân. 

- Chức vụ hiện nay:  

Giảng viên chính, Viện Ngân hàng - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; 

Chức vụ cao nhất đã qua: Giảng viên chính 

Cơ quan công tác: Viện Ngân hàng - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Địa chỉ cơ quan: 207 Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại cơ quan: (84)24 36 280 280 

8. Đã nghỉ hưu: Chưa 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng Đại học ngày 18 tháng 07 năm 2004  

  Số văn bằng: B553351 

  Ngành: Ngân hàng - Tài chính 

Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp 

Nơi cấp bằng Đại học: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam 

- Được cấp bằng Thạc sỹ ngày 10 tháng 06 năm 2010 

Số văn bằng: 006226 

Ngành: Kinh tế 

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng 

Nơi cấp bằng Thạc sỹ: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam 

- Được cấp bằng Tiến sĩ ngày 20 tháng 04 năm 2015 

Số văn bằng: 004633 

Ngành: Kinh tế 

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng 

Nơi cấp bằng Tiến sĩ: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh Phó Giáo sư ngày   tháng   năm, ngành: … 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại HĐGS ngành: Kinh tế 
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13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Quản trị dòng tiền và định giá doanh nghiệp: Phân tích, đánh giá những nhân tố tác 

động tới dòng tiền của doanh nghiệp, ước lượng dòng tiền vào, dòng tiền ra và ngân quỹ tối 

ưu. Trên cơ sở sử dụng các công cụ phân tích tài chính, chất lượng của dòng tiền, khả năng 

tạo tiền của doanh nghiệp được kiểm chứng, đồng thời, định giá doanh nghiệp, định giá cổ 

phiếu từ dòng tiền của doanh nghiệp. Việc định giá doanh nghiệp được kết hợp với các công 

cụ của phân tích tài chính và quản trị lợi nhuận. Các công trình nghiên cứu chủ yếu tập trung 

vào quản trị dòng tiền gắn kết chặt chẽ với quản trị lợi nhuận, từ đó kết hợp giữa xác định 

dòng tiền và công cụ của phân tích tài chính để định giá doanh nghiệp và định giá cổ phiếu 

của doanh nghiệp. Có 03 nghiên cứu trong 05 công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu theo 

hướng nghiên cứu này. Thứ tự tương ứng: [1], [2], [3]. 

- Quản trị rủi ro và giám sát hoạt động của doanh nghiệp: Đo lường khoảng cách vỡ nợ 

của các doanh nghiệp, giám sát rủi ro hoạt động của các định chế tài chính, đo lường rủi ro 

hệ thống của các ngân hàng thường mại Việt Nam, xây dựng tiêu chí xếp hạng tín nhiệm 

dựa trên phương pháp nghiên cứu mới, áp dụng phương pháp máy học (Machine Learning) 

trong đánh giá khả năng tiếp cận tín dụng của hộ gia đình nông thôn Việt Nam trên cơ sở 

xếp hạng tín dụng. Nghiên cứu tiêu biểu trong 05 công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu 

theo hướng nghiên cứu này. Thứ tự tương ứng: [4]. 

- Đầu tư xanh của doanh nghiệp và kinh tế liên ngành: Trên cơ sở phát triển của hệ 

thống tài chính xanh, đầu tư xanh là nội dung trọng tâm và nền tảng để phát triển hệ thống 

tài chính xanh thông qua đầu tư xanh của các doanh nghiệp, hỗ trợ vốn từ các tổ chức tài 

chính, hỗ trợ chính sách từ Chính phủ. Đầu tư xanh gắn với phát triển năng lượng tái tạo và 

phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đồng thời, đầu tư xanh cũng gắn với các công cụ huy 

động vốn xanh như trái phiếu xanh, tín dụng ngân hàng xanh. Nghiên cứu tiêu biểu trong 

05 công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu theo hướng nghiên cứu này. Thứ tự tương ứng: 

[5]. 
 

 Cùng với sự phát triển của đầu tư xanh, xu hướng chung cho giai đoạn phát triển kinh tế 

và nghiên cứu hiện nay là sự kết hợp giữa lĩnh vực tài chính và kinh tế liên ngành. Những 

nghiên cứu tập trung gắn kết giữa tài chính và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, 

nhận thức của doanh nghiệp về phát triển bền vững. Trên cơ sở gắn kết giữa tài chính và 

kinh tế liên ngành, nghiên cứu thúc đẩy và phát triển kinh tế tuần hoàn (Circular Economy), 

nghiên cứu sự dịch chuyển dòng vốn từ kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn, sự kết 

hợp giữa các khâu trong quá trình phát triển của nền kinh tế; đồng thời gắn với đổi mới 

sáng tạo (Innovation) và công nghệ tài chính (Fintech) hướng tới hiệu quả hoạt động 

và phát triển bền vững của doanh nghiệp. 
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14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã và đang hướng dẫn 03 NCS thực hiện luận án Tiến sĩ. Trong đó: 

• Hướng dẫn 2: 01 NCS đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ. 

• Hướng dẫn 1: 02 NCS đang thực hiện luận án Tiến sĩ đúng tiến độ. 

- Đã hướng dẫn 10 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn và đã nhận bằng Thạc sỹ. 

- Đã hoàn thành 14 đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên và đang chủ nhiệm 01 nhóm công 

bố quốc tế, đang tham gia 02 đề tài NCKH cấp Bộ, cụ thể:    

• Chủ nhiệm 01 đề tài NCKH cấp Bộ đã nghiệm thu. 

• Chủ nhiệm 01 đề tài nhánh thuộc đề tài cấp Nhà nước đã nghiệm thu. 

• Chủ nhiệm 03 đề tài NCKH cấp cơ sở đã nghiệm thu. 

• Chủ nhiệm 01 nhóm công bố quốc tế đang thực hiện theo đúng tiến độ. 

• Thư ký khoa học 04 đề tài NCKH cấp Bộ đã nghiệm thu. 

• Thành viên chính 05 đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ đã nghiệm thu. 

• Thành viên chính 02 đề tài NCKH cấp Bộ đang thực hiện theo đúng tiến độ. 

- Đã công bố 55 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế uy tín, 

các kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế có phản biện; trong đó: 09 bài báo 

khoa học trên các tạp chí quốc tế có uy tín, trong đó có 07 bài báo khoa học thuộc 

danh mục ISI/Scopus (tác giả chính của 06 bài báo khoa học); 16 bài báo khoa học 

đăng trên kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế; 19 bài báo khoa học trên tạp chí trong nước 

và 11 bài báo khoa học đăng trên kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia. 

- Số lượng giáo trình xuất bản: 04 (02 chủ biên/tác giả chính và 02 thành viên). 

- Số lượng sách đã xuất bản: 06 (02 chủ biên, 01 đồng chủ biên và 03 thành viên). 

*  05 công trình khoa học tiêu biểu: 

• 1. Tác giả chính bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus: The Influence of 

Sustainable Earnings on Stock Price: Evidence from Publicly Listed Vietnamese 

Business Enterprises. Asian Academy of Management Journal of Accounting and 

Finance, 2020, Volume 16, Issue 2, Pages 101-121. ISSN: 1823-4992. (ESCI/Scopus). 

SJR Quartile: Q4. Impact factor: 0.6. SJR 0.194, H-index=14.  

• 2. Chủ biên sách chuyên khảo: Quản trị dòng tiền. Quyết định giao nhiệm vụ biên 

soạn tài liệu học tập năm 2020 số 3267/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/12/2020. Quyết định 

thẩm định và nghiệm thu số 844/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/05/2021. Biên bản thẩm định 

và nghiệm thu ngày 12/05/2021. Quyết định xuất bản giáo trình 202/QĐ-

NXBĐHKTQD ngày 31/05/2021. 
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• 3. Chủ biên giáo trình: Phân tích tài chính. Hợp đồng biên soạn giáo trình số 

27/GT/HĐ-ĐHKTQD-2020 ngày 28/05/2020. Quyết định thẩm định và nghiệm thu số 

847/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/05/2021. Biên bản thẩm định giáo trình ngày 14/05/2021. 

Quyết định xuất bản giáo trình 221/QĐ-NXBĐHKTQD ngày 09/06/2021. 

• 4.  Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Bộ: Xây dựng tiêu chí xếp hạng tín dụng khách 

hàng khu vực nông thôn Việt Nam bằng phương pháp máy học (Machine 

Learning). Mã số: B2019.KHA.36. Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ năm 2019. Bảo 

vệ thành công theo đúng tiến độ ngày 22/02/2021. 

• 5. Tác giả chính bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus: The factors affecting 

green investment for sustainable development. Decision Science Letters, 2020, Issue 

9, Pages 365-386. ISSN: 1929-5804. (ESCI/Scopus). SJR Quartile: Q3. Impact factor: 

2.51, SJR 0.38, H-index=18. 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2020 (QĐ: 568/QĐ-BGDĐT, ngày 01/02/2021) 

- Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc (QĐ: 67/QĐ-

ĐHKTQD, ngày 29/01/2021) 

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm (QĐ: 2232/QĐ-

ĐHKTQD ngày 21/12/2017; QĐ: 2131/QĐ-ĐHKTQD, ngày14/11/2018; QĐ: 2266/QĐ-

ĐHKTQD, ngày 30/10/2019; QĐ: 2416/QĐ-ĐHKTQD, ngày 04/11/2020). 

- Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân vì đã có thành tích xuất sắc 

trong hướng dẫn NCKH sinh viên, 2019 (QĐ: 1438/QĐ-ĐHKTQD, ngày 17/07/2019). 

- Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân vì đã có thành tích xuất sắc 

trong xây dựng và phát triển trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 1956 - 2016 (QĐ: 

1935/QĐ-ĐHKTQD, ngày 12/10/2016). 

- Nhiều năm liền, liên tục được công nhận danh hiệu Lao động Tiên tiến. 

16. Kỷ luật: Không 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo  

Được học tập, công tác tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đối với cá nhân tôi luôn 

là một sự may mắn và là niềm vinh dự, tự hào lớn lao. Tại ngôi trường thân yêu này, tôi 

luôn nhận được quan tâm của lãnh đạo Nhà trường, được hướng dẫn bởi Thầy Cô giáo các 

thế hệ đi trước, được trải nghiệm các kinh nghiệm phong phú của nghề giáo. Một ngôi 

trường giàu truyền thống, đậm chất sư phạm và với tình yêu thương của các thế hệ thày trò 

đã hun đúc trong tôi, góp phần quan trọng trong định hình nhân cách của một nhà giáo chân 
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chính. Tôi có được cơ hội phát triển bản thân, cả về năng lực chuyên môn, khả năng sư 

phạm và năng lực nghiên cứu khoa học. Tôi cũng nhận thức được mình phải làm gì để đáp 

lại những tình cảm yêu thương đó. Tôi luôn có ý thức phấn đấu, rèn luyện và nỗ lực học hỏi, 

trau dồi tri thức, tu dưỡng đạo đức để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ giảng dạy, nghiên 

cứu khoa học và các nhiệm vụ khác do Nhà trường, Viện Ngân hàng - Tài chính giao phó. 

Trên cơ sở các tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo, tôi tự đánh giá bản thân như sau: 

Về phẩm chất, tư tưởng chính trị: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, chấp hành tốt 

đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chấp hành nghiêm túc các quy 

định của Ngành Giáo dục và của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Có lập trường tư tưởng 

vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt; Đã được đào tạo đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, 

đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; Lý lịch bản thân rõ ràng.  

Về đạo đức, lối sống: Có lối sống lành mạnh, giản dị, luôn chấp hành nghiêm túc kỷ 

luật, kỷ cương của cơ quan; tận tụy, có tinh thần trách nhiệm cao trong các công việc được 

giao. Tôi luôn giữ gìn phẩm chất, tác phong, uy tín, danh dự của nhà giáo, luôn có thái độ 

đúng mực với đồng nghiệp, hợp tác, chia sẻ và học hỏi đồng nghiệp trong công tác giảng 

dạy, trao đổi khoa học và những hoạt động khác; Luôn gương mẫu, thái độ đúng mực của 

một nhà giáo đối với người học, sẵn sàng trao đổi với người học về kiến thức và kỹ năng 

chuyên môn nghiệp vụ, luôn tôn trọng người học, đối xử công bằng và minh bạch, bảo vệ 

quyền lợi và lợi ích chính đáng của người học.  

Về công tác giảng dạy: Với ý thức và tinh thần của một giảng viên, tôi luôn thực hiện 

tốt nhiệm vụ giảng dạy đại học và sau đại học. Tôi luôn học hỏi và cùng với các giảng viên 

trong bộ môn áp dụng các phương pháp giảng dạy mới nhằm đổi mới phương pháp giảng 

dạy phù hợp nhất với mỗi đối tượng người học ở các hệ đào tạo khác nhau, nâng cao chất 

lượng bài giảng truyền tải tới người học. Tôi luôn cầu thị, lắng nghe những chia sẻ từ các 

Thầy Cô đồng nghiệp, ý kiến nhận xét của người học sau mỗi môn học. Những nhận xét này 

giúp tôi củng cố, hoàn thiện bài giảng hướng tới người học, đặt người học vào vị trí trung 

tâm. Bên cạnh đó, tôi thường xuyên trao đổi, quan tâm hỗ trợ sinh viên thông qua các hoạt 

động cố vấn học tập, hướng dẫn đề án, chuyên đề tốt nghiệp, luận văn thạc sỹ và luận án 

tiến sĩ. Quốc tế hóa hoạt động giảng dạy là một hướng đi đã được xác định của Trường Đại 

học Kinh tế Quốc dân. Nhận thức được vấn đề đó, tôi đã nỗ lực nâng cao năng lực ngoại 

ngữ để có thể đảm nhiệm các môn học giảng dạy bằng Tiếng Anh cho chương trình đào tạo 

đại học tiên tiến, chất lượng cao và các chương trình liên kết đào tạo quốc tế. Công tác giảng 

dạy cụ thể của tôi như sau: 

Tham gia giảng dạy: Số giờ đứng lớp trung bình mỗi năm của tôi khoảng 350 giờ 

chuẩn. Tôi tham gia giảng dạy 08 học phần cốt lõi của ngành Tài chính doanh nghiệp 

cho các hệ đào tạo Đại học và Sau đại học: (i) Các học phần đào tạo đại học: Tài chính 

doanh nghiệp; Quản trị tài chính; Quản trị dòng tiền; Phân tích tài chính; Thẩm định tài 

chính dự án; Quản trị rủi ro. (ii) Các học phần đào tạo thạc sỹ: Quản trị tài chính; Phân tích 
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tài chính; Lập kế hoạch tài chính; Định giá. (iii) Các học phần đào tạo tiến sĩ: Chuyên đề 

cấu trúc tài chính doanh nghiệp.  

Giảng dạy 05 học phần bằng Tiếng Anh cho chương tình tiên tiến, chương trình 

đào tạo đại học chất lượng cao và liên kết quốc tế: Corporate Finance course 1 and 2 (Tài 

chính doanh nghiệp cơ bản và nâng cao), Business Finance (Tài chính kinh doanh), 

Financial Analysis (Phân tích tài chính), Cash flow Management (Quản trị dòng tiền), trợ 

giảng hoàn toàn bằng Tiếng Anh cho học phần Investment. 

Tham gia xây dựng các chương trình đào tạo đại học và sau đại học: Là thành viên tổ 

công tác mở ngành Tài chính doanh nghiệp, tôi đã cùng các giảng viên trong Bộ môn Tài 

chính doanh nghiệp và Viện Ngân hàng - Tài chính thực hiện tham khảo các chương trình 

đào tạo bậc đại học của các trường đại học tiên tiến trên thế giới và Việt Nam, xây dựng 

khung chương trình và lựa chọn các học phần, tham vấn ý kiến đóng góp của các đơn vị thực 

tiễn, của cựu học viên và các đối tượng khác để hoàn thiện chương trình đào tạo. Với nỗ lực 

của các thành viên, chương trình đào tạo ngành Tài chính doanh nghiệp đã được Hội đồng 

trường thông qua và chính thức tuyển sinh từ năm 2020. Bên cạnh đó, tôi cùng các thành viên 

của Bộ môn đã thành công xây dựng chương trình đào tạo hệ đại học chất lượng cao chuyên 

ngành Tài chính doanh nghiệp, chính thức tuyển sinh và thực hiện đào tạo từ năm 2017. Tôi 

cũng được nhà trường tín nhiệm phân công là thành viên Ban điều hành chương trình đào tạo 

chuyên ngành Đầu tư tài chính bằng Tiếng Anh cho hệ đào tạo chính quy.  

Với bậc đào tạo sau đại học, tôi cùng với các thành viên Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 

đã tích cực xây dựng và chuẩn hóa chương trình đào tạo cao học ngành Tài chính - Ngân hàng 

theo định hướng ứng dụng và định hướng nghiên cứu, xây dựng học liệu cho các học phần do 

Bộ môn phụ trách. Tôi cũng là thành viên tham gia xây dựng đề án thực hiện Chương trình 

liên kết đào tạo sau đại học ngành Tài chính - Ngân hàng và ngành Quản trị chiến lược giữa 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Quản trị Paris (Chương trình PGSM). 

Với sự nỗ lực của toàn thể Bộ môn, các chương trình đào tạo đại học và sau đại học do Bộ 

môn phụ trách ngày càng hoàn thiện hơn theo hướng hiện đại hóa và quốc tế hóa. 

Tham gia rà soát, biên soạn giáo trình, học liệu cho các môn học mới: Tôi đã thành 

công chủ biên biên soạn giáo trình “Phân tích tài chính”, được sử dụng từ năm 2021 cho các 

chương trình đào tạo đại học và sau đại học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Là tác 

giả chính biên soạn giáo trình “Phân tích báo cáo tài chính” hoàn thành năm 2020 dùng 

trong đào tạo chứng chỉ hành nghề của Trung tâm đào tạo Chứng khoán, Uỷ ban chứng 

khoán Nhà nước theo chương trình tài trợ phát triển của Chính phủ Luxembourg; Phát triển 

đề cương, biên soạn bài giảng cho hệ đào tạo từ xa (Tài chính doanh nghiệp, Phân tích tài 

chính); Rà soát chương trình đào tạo, đề cương môn học hệ đào tạo chính quy và sau đại 

học hàng năm của ngành Tài chính doanh nghiệp; Phát triển đề cương, bài giảng cho môn 

học mới (Quản trị dòng tiền, Vốn chủ sở hữu, Lập kế hoạch tài chính). 
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Về công tác nghiên cứu khoa học: Nhận thức đây là một trong hai nhiệm vụ quan 

trọng của giảng viên đại học, tôi luôn tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học. Số 

giờ nghiên cứu khoa học của tôi luôn vượt mức quy định đối với giảng viên. Là chủ nhiệm 

đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, đề tài nhánh thuộc đề tài cấp Nhà nước, cấp cơ sở; Là 

thành viên chính tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, tôi có 

cơ hội dẫn dắt các thành viên trong nhóm nghiên cứu hoàn thành có chất lượng cao nhất các 

đề tài nghiên cứu khoa học được giao. Thực hiện nhiệm vụ tăng cường công bố trong nước 

và quốc tế, tôi có nhiều bài viết bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh trên tạp chí và hội thảo trong 

nước và quốc tế uy tín. Hiện tôi đang là một trong những trưởng nhóm công bố quốc tế của 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tôi cũng vinh dự nhận được giải “Bài viết tốt nhất” tại 

hội thảo khoa học quốc tế “Contemporary issues in finance, banking and accounting for 

sustainable development”. Ngoài ra, tôi thường xuyên và tích cực tham gia hoạt động tổ 

chức nghiên cứu khoa học tại bộ môn, định hướng và tổ chức thực hiện các hướng nghiên 

cứu khoa học đã được lựa chọn, thực hiện báo cáo khoa học tại Bộ môn và tổ chức tọa đàm 

khoa học với các chuyên gia thực tế và giảng viên các trường bạn nhằm học hỏi và trao đổi 

kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn cho các thành viên Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 

của Viện Ngân hàng - Tài chính. Với sự nỗ lực của toàn thể Bộ môn, năng lực nghiên cứu 

và thành tích nghiên cứu khoa học của Bộ môn không ngừng được nâng cao. 

 Về hướng dẫn nghiên cứu: Tôi đã hướng dẫn 03 NCS (trong đó, 01 NCS đã được công 

nhận Tiến sĩ và 02 NCS đang thực hiện theo đúng tiến độ), hướng dẫn 10 cao học viên bảo 

vệ thành công luận văn, hướng dẫn nhiều sinh viên hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp bằng 

hai ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh. Bên cạnh đó, tôi rất tích cực tham gia hướng dẫn 

sinh viên nghiên cứu khoa học. Nhiều nhóm nghiên cứu khoa học sinh viên do tôi hướng 

dẫn đã đạt được các giải thưởng cao của Trường, tôi cũng vinh dự được nhận giấy khen của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho thành tích tham gia hướng dẫn nghiên 

cứu khoa học sinh viên.  

 Bên cạnh công việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tôi tích cực tham gia các 

chương trình đào tạo ngắn hạn cho các đơn vị ngoài trường, các tổ chức quốc tế phối hợp tổ 

chức đào tạo tại Việt Nam, thực hiện hoạt động tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp như: 

Tư vấn phát hành trái phiếu xanh cho CTCP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (HĐ: 

0701/2020/HĐTV) và cho CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (HĐ: 061702/2020/HĐTV); 

Xây dựng phương pháp tính giá dịch vụ giáo dục đào tạo gắn kết với kiểm định chất lượng, 

trên cơ sở đó đề xuất khung giá dịch vụ giáo dục đào tạo để đạt điểm hoà vốn theo kiểm 

định chất lượng của các cơ sở giáo dục đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (QĐ: 1039/QĐ-

BGDĐT ngày 27/04/2020 và Hợp đồng 02HP1/HĐ-KHTC 27/04/2020). 

 Về sức khoẻ: Tôi có sức khoẻ tốt, sẵn sàng và hoàn thành tốt công tác giảng dạy, 

nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ được giao. 
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Có thể nói, căn cứ các nhiệm vụ của một nhà giáo theo quy định tại Điều 67 và Điều 

69, Luật Giáo dục, tôi tự đánh giá đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và luôn hoàn thành tốt 

các nhiệm vụ được giao. Với các thành tích qua 15 năm giảng dạy, tôi đã vinh dự được nhận 

Danh hiệu Chiến sỹ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nhiều năm liền được công nhận 

Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh 

tế về các thành tích và đóng góp đã đạt được trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.  

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên 

- Tổng số thời gian là 15 năm thâm niên, liên tục tham gia công tác đào tạo tại Viện 

Ngân hàng - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. 

- Dưới đây là số liệu 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn 

nộp hồ sơ: 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 
Số lượng 

ThS đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số lượng giờ 

giảng dạy trực 

tiếp trên lớp 

Tổng số giờ 

giảng trực 

tiếp/giờ quy 

đổi/Số giờ định 

mức(*) Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2015-2016   1 7 210 162 372/776/270 

2 2016-2017   1 7 186 189 375/747/270 

3 2017-2018   1 6 253 108 361/712/270 

03 năm học cuối 

4 2018-2019   2 6 225 241 466/928/270 

5 2019-2020   2 8 162 68 230/548/270 

6 2020-2021 2 1 3 6 192 208 400/1.099/270 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 

số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 

hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học 

ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định 

mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài: 

- Học ĐH   ; Tại nước: ……; Từ năm …… đến năm ………  

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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- Bảo vệ luận văn ThS                   hoặc luận án TS  hoặc TSKH ; tại nước: …. năm…… 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ……. số bằng: …….; năm cấp:…… 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:  Tiếng Anh 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):  

+ Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao (AEP) và Định hướng ứng dụng (POHE), 

Trường Đại học Kinh tế quốc dân. 
 

+ Chương trình cử nhân công nghệ tài chính (Fintech), Trường Đại học Kinh tế quốc dân. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):  

- Chứng chỉ Tiếng Anh B2 “Certificate of Profiency in English Level B2”, 2013. 

- Chứng chỉ hoàn thành khoá học “Designing and Executing Social Surveys, Analyzing 

Interview and Focus group data”, 2013. 

- Chứng chỉ hoàn thành khoá học “Cobenefits for Vietnam, Sustainable Power System 

Planning with Co-Benefits” do Renewables Academy (RENAC), Đức và GreenID, Việt 

Nam cấp, 2019. 

- Chứng chỉ tham dự và trình bày tại các hội thảo quốc tế như: Faculty of Humanities and 

Social Sciences (IC-HUSO), Thái Lan, 2018; The International Conference for Young 

Researchers (ICYREB), 2019; Contemporary Issues in Finance, Banking and Accounting 

for Sustainable Development, 2020.   

4. Hướng dẫn NCS, HVCH đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

- Hướng dẫn 03 NCS thực hiện luận án Tiến sĩ, trong đó hướng dẫn 01 NCS bảo vệ thành 

công luận án Tiến sĩ và 02 NCS đang thực hiện theo đúng tiến độ. 

- Hướng dẫn 10 học viên cao học thực hiện luận văn Thạc sỹ và đã được cấp bằng. 

TT 
Họ tên NCS hoặc 

HVCH 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng dẫn  

Cơ sở   đào 

tạo 

Năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng NCS HVCH Chính Phụ 

Nghiên cứu sinh 

1 Trần Thị Diệu Hường x   x 2018-2021 ĐHKTQD 
QĐ cấp bằng 

ngày 6/5/2021 

2 Nguyễn Thị Yến x  x  2020-2022 ĐHKTQD 
Đang thực hiện 

đúng tiến độ 

3 Nguyễn Thị Bích Hằng x  x  2020-2022 ĐHKTQD 
Đang thực hiện 

đúng tiến độ 

   

 

✓ 
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Học viên cao học 

1 Hồ Thị Hương  x x  2015-2016 Nghệ An 08/01/2016 

2 Nguyễn Thái Ngọc  x x  2016-2017 Hà Nội 10/01/2017 

3 Nguyễn Ca Linh  x x  2016-2017 Hà Nội 22/01/2018 

4 Ngụy Thuỳ Dung  x x  2017-2018 Nghệ An 15/01/2019 

5 Phan Thanh Tuấn  x x  2017-2018 Nghệ An 15/01/2019 

6 Phạm Thế Dân  x x  2019-2020 Thái Bình 30/12/2019 

7 Nguyễn Hồng Quang  x x  2019-2020 Phú Thọ 30/12/2019 

8 Mông Thị Thuỳ  x x  2020-2021 Lạng Sơn 25/01/2021 

9 Lê Thị Nhung  x x  2020-2021 Sơn La 25/01/2021 

10 Trần Văn Hùng  x x  2020-2021 Nghệ An 25/01/2021 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học và sau đại học 

TT Tên sách 

Loại 

sách 

(CK, 

GT, TK, 

HD) 

Nhà xuất 

bản và năm 

xuất bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ 

biên 

Phần biên soạn (từ 

trang … đến 

…trang) 

Xác nhận của cơ 

sở GDĐH  

I Trước khi được công nhận học vị Tiến sĩ 

II Sau khi được công nhận học vị Tiến sĩ 

II.1 Chủ biên và tham gia biên soạn giáo trình 

1 

Giáo trình 

Tài chính doanh 

nghiệp 

(ISBN: 978-604-

946-095-1) 

GT 

NXB      Đại 

học Kinh tế 

Quốc dân,  

2016 

7 
Thành 

viên 

Tham gia biên soạn, 

viết 3 chương: 

Chương 3, 4, 12 (56-

92; 93-122; 323-344) 

Xác nhận của 

Trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân 

trong đào tạo Đại 

học và Sau đại học 

2 

Giáo trình 

Phân tích tài chính 

(ISBN: 978-604-

300-130-8) 

GT 

NXB      Đại 

học Quốc gia 

Hà Nội, 2018 

8 
Thành 

viên 

Tham gia biên soạn, 

viết 3 chương: 

Chương 2, 3, 4 (41-

56; 69-101; 117-142) 

Xác nhận của Trường 

Đại học Kinh tế trong 

đào tạo Đại học và 

Sau đại học 

3 

Giáo trình 

Phân tích báo 

cáo tài chính 

 

GT 

Ủy ban chứng 

khoán Nhà 

nước, Trung 

tâm Nghiên 

cứu khoa học 

và Đào tạo 

chứng khoán   

đăng ký sở 

hữu trí tuệ và 

xuất bản 

5 

Tác 

giả 

chính 

Giáo trình có 5 

chương, tham gia 

biên soạn, viết 4 

chương: Chương 1, 

3, 4, 5 (1-85; 144-

207; 208-254; 255-

355) 

Biên soạn, hiệu đính 

toàn bộ giáo trình 

Xác nhận của Uỷ 

ban Chứng khoán 

Nhà nước, Trung 

tâm Nghiên cứu 

khoa học và Đào tạo 

chứng khoán 
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4 

Giáo trình 

Phân tích tài 

chính 

(ISBN: 978-604-

330-038-3) 

GT 

NXB      Đại 

học Kinh tế 

Quốc dân, 

2021 

10 
Chủ 

biên 

Tham gia biên soạn, 

viết các chương: 

Chương 1, 2, 9, 10 

(11-76; 112-150; 

458-486; 487-541) 

Biên soạn, hiệu đính 

toàn bộ giáo trình 

Xác nhận của 

Trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân 

trong đào tạo Đại 

học và Sau đại học 

II.2 Chủ biên và tham gia biên soạn sách chuyên khảo 

5 

Tài sản thương 

hiệu định hướng 

khách hàng của 

Ngân hàng 

thương mại 

(ISBN: 978-604-

946-593-2) 

CK 

NXB 

Đại học Kinh 

tế 

Quốc dân, 

2019 

9 
Thành 

viên 

Tham gia biên soạn, 

viết chương 2 (167-

209) 

Xác nhận của 

Trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân 

trong đào tạo Đại 

học và Sau đại học 

6 

Hình thành và 

phát triển thị 

trường mua bán 

nợ ở Việt Nam 

(ISBN: 978-604-

946-765-3) 

CK 

NXB      Đại 

học Kinh tế 

Quốc dân, 

2019 

19 
Thành 

viên 

Tham gia biên soạn, 

viết chương 4, mục 

4.3, 4.4 (258-267) 

Xác nhận của 

Trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân 

trong đào tạo Đại 

học và Sau đại học 

7 

Phát triển hệ 

thống tài chính 

xanh thúc đẩy 

kinh tế xanh ở 

Việt nam 

(ISBN: 978-604-

67-1273-2) 

CK 

NXB     Khoa 

học và Kỹ 

thuật, 2020 

19 
Thành 

Viên 

Sách có 7 chương, 

tham gia biên soạn, 

viết 4 chương: Viết 

toàn bộ Chương 3, 4 

(115-132; 133-207), 

và tham gia viết 

Chương 2, mục 2.9, 

2.10 (77-91), 

Chương 5, mục 5.4 

(265-269) 

Xác nhận của 

Trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân 

trong đào tạo Đại 

học và Sau đại học 

8 

Đánh giá khả 

năng tiếp cận tín 

dụng ngân hàng 

của hộ gia đình 

nông thôn tại 

Việt Nam bằng 

phương pháp 

máy học 

(Machine 

Learning) 

(ISBN:  978-

604-65-5384-7) 

CK 

NXB      Lao 

động Xã hội, 

2020 

7 
Chủ 

biên 

Sách có 5 chương, 

tham gia viết 3 

chương: Chương 3, 

4, 5 (78-104; 105-

154; 155-171) 

Xác nhận của 

Trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân 

trong đào tạo Đại 

học và Sau đại học 
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9 

Quản trị phải thu 

và phải trả của 

các doanh 

nghiệp 

(ISBN: 978-604-

70-3161-0) 

CK 

NXB      Văn 

hoá Dân tộc, 

2021 

3 

Đồng 

chủ 

biên 

Tham gia biên soạn, 

viết 2 chương: 

Chương 2, 3 (59-88; 

101-165) 

Xác nhận của 

Trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân 

trong đào tạo Đại 

học và Sau đại học 

10 

Quản trị       

dòng tiền 

(ISBN: 978-604-

330-031-4) 

CK 

NXB      Đại 

học Kinh tế 

Quốc dân, 

2021 

1 
Chủ 

biên 

Biên soạn, viết toàn 

bộ sách 

Xác nhận của 

Trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân 

trong đào tạo Đại 

học và Sau đại học 

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản 

và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên 

sau PGS/TS: … 

Lưu ý: Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình, NXB: Nhà xuất bản  

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu 

TT 
Tên nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ (CT, ĐT...) 

CN/ 

PCN/ 

TK 

Mã số  

và cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

nghiệm thu 

(ngày, tháng, 

năm)/ Xếp loại 

KQ 

I Trước khi được công nhận học vị Tiến sĩ 

1 

Đề tài cấp Bộ: Tác động của cơ 

cấu vốn đến thu nhập trên vốn 

chủ sở hữu các công ty niêm yết 

trên thị trường chứng khoán 

Việt Nam.  

TK 

B2008-06-76 

Bộ Giáo dục và    

Đào tạo 

2008-2009 
30/07/2010 

Xếp loại: Tốt 

2 

Đề tài cấp Bộ: Các nhân tố ảnh 

hưởng đến hiệu quả hoạt động 

của doanh nghiệp Nhà nước đã 

cổ phần hóa ở vùng kinh tế 

trọng điểm miền Trung.  

TV 

B2011-06-02 

Bộ Giáo dục và    

Đào tạo 

2010-2012 
14/06/2013 

Xếp loại: Tốt 

3 

Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu đề 

xuất giải pháp nâng cao chất 

lượng công bố thông tin và 

chất lượng thông tin kế toán 

của các doanh nghiệp niêm yết 

trên thị trường chứng khoán 

Việt Nam.  

TV 

B2012-06-13 

Bộ Giáo dục và    

Đào tạo 

2012-2014 
09/01/2015 

Xếp loại: Tốt 



14 

 

II Sau khi được công nhận học vị Tiến sĩ 

II.1 Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa khọc 

4 

Đề tài cấp cơ sở: Tác động của 

quản trị dòng tiền tới khả năng 

sinh lời của doanh nghiệp: 

Nghiên cứu trường hợp các 

doanh nghiệp niêm yết ngành 

chế biến thực phẩm tại Việt 

Nam. 

CN 

KTQD/V2016.13 

Trường ĐH Kinh tế 

Quốc dân 

2016 
07/07/2016 

Xếp loại: Tốt 

5 

Đề tài cấp cơ sở: Apply the 

sustainable earnings model in 

making decision of investors: 

Empirical study at company 

listed on Vietnam’s stock 

market (Áp dụng mô hình lợi 

nhuận bền vững trong phân tích 

ra quyết định của các nhà đầu 

tư: Nghiên cứu trường hợp tại 

các công ty niêm yết trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam). 

CN 

KTQD/E.2018.22 

Trường ĐH Kinh tế 

Quốc dân 

2018 
25/01/2019 

Xếp loại: Tốt 

6 

Đề tài nhánh thuộc đề tài cấp 

Nhà nước: Xây dựng mô hình 

phân tích điều kiện hình thành 

phát triển hệ thống tài chính 

xanh và tác động của hệ thống 

tài chính xanh tới tăng trưởng 

kinh tế. 

CN 

KX 01.27/16-20 

Đề tài cấp Nhà nước: 

“Phát triển hệ thống 

tài chính xanh thúc 

đẩy tăng trưởng kinh 

tế xanh ở Việt Nam” 

đã nghiệm thu 

10/09/2020. 

2018-2020 
28/04/2020 

Xếp loại: Tốt 

7 

Đề tài cấp cơ sở: The factors 

impact on green investments for 

sustainable development of 

companies: The case of 

Vietnam (Nhận diện nhân tố 

ảnh hưởng đến đầu tư xanh cho 

phát triển bền vững của các 

doanh nghiệp Việt Nam). 

CN 

KTQD/E.2020.11 

Trường ĐH Kinh tế 

Quốc dân 

2020 
15/10/2020 

Xếp loại: Tốt 

8 

Đề tài cấp Bộ: Xây dựng tiêu 

chí xếp hạng tín dụng khách 

hàng khu vực nông thôn Việt 

Nam bằng phương pháp máy 

học (Machine Learning). 

CN 

B2019.KHA.36 

Bộ Giáo dục và    

Đào tạo 

2019-2020 
22/02/2021 

Xếp loại: Đạt 

9 

Nhóm công bố quốc tế:  Nhóm 

công bố quốc tế của Trường Đại 

học Kinh tế Quốc dân. 

CN 

CBQT1.2021.07 

Trường ĐH Kinh tế 

Quốc dân 

2021-2023 
Đang thực hiện 

đúng tiến độ 
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II.2 Thư ký và thành viên chính đề tài nghiên cứu khoa khọc 

10 

Đề tài nhánh thuộc đề tài cấp 

Nhà nước: Nguy cơ (nguyên 

nhân) ảnh hưởng đến an ninh tài 

chính - tiền tệ Việt Nam giai 

đoạn 2006-2013 và các năm 

tiếp theo. 

TV 

KX.01.15/11-15 

Đề tài cấp Nhà nước: 

“An ninh tài chính 

tiền tệ của Việt Nam 

trong bối cảnh hội 

nhập Quốc tế” đã 

nghiệm thu 

2014-2015 
24/04/2015 

Xếp loại: Tốt 

11 

Đề tài cấp Bộ: Nâng cao hiệu 

quả hoạt động kinh doanh của 

các quỹ tín dụng nhân dân khu 

vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

TK 

B2014.06.22 

Bộ Giáo dục và    

Đào tạo 

2014-2017 

09/06/2017 

Xếp loại:  

Xuất sắc 

12 

Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tài 

sản thương hiệu định hướng 

khách hàng cho các ngân hàng 

thương mại Việt Nam. 

TV 

B2015.06.28 

Bộ Giáo dục và    

Đào tạo 

2015-2017 

05/02/2018 

Xếp loại:  

Xuất sắc 

13 

Đề tài cấp Bộ: Xây dựng mô 

hình giám sát Tập đoàn tài 

chính - Tiếp cận rủi ro hệ thống. 

TK 

502.02-2015.15 

Đề tài Nafosted,  

Bộ Khoa học và   

công nghệ 

2016-2019 
27/5/2019 

Xếp loại: Đạt 

14 

Đề tài cấp Bộ: Áp dụng 

phương pháp đo lường khoảng 

cách vỡ nợ (DD - Distance to 

Default) trong quản trị rủi ro 

của các doanh nghiệp niêm yết 

trên thị trường chứng khoán 

Việt Nam. 

TK 

B2017.KHA.24 

Bộ Giáo dục và    

Đào tạo 

2017-2019 
01/10/2019 

Xếp loại: Đạt 

15 

Đề tài cấp Nhà nước: Phát 

triển hệ thống tài chính xanh 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 

xanh ở Việt Nam. 

TV 
KX 01.27/16-20 

Đề tài cấp Nhà nước 

2018 - 

2020 

10/09/2020 

Xếp loại: Đạt 

16 

Đề tài cấp Bộ: Thúc đẩy doanh 

nghiệp khởi nghiệp thực hiện 

mua bán sáp nhập hướng tới 

công ty đại chúng ở Việt Nam. 

TK 

B2021.KHA.07 

Bộ Giáo dục và    

Đào tạo 

2021-2022 

Đang thực hiện 

đúng tiến độ 

 

17 

Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu điều 

kiện phát triển hệ sinh thái 

Fintech thúc đẩy tài chính toàn 

diện ở Việt Nam. 

TV 

B2021.KHA.04 

Bộ Giáo dục và    

Đào tạo 

2021-2022 

Đang thực hiện 

đúng tiến độ 

 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký, TV: Thành viên. 

- Các đề tài xếp loại Đạt do trong đánh giá chỉ có 2 loại Đạt và không Đạt. 
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7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo 

khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế) 

7.1. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố 

TT 
Tên bài báo/báo cáo 

khoa học 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Thán, 

năm 

công 

bố 

I Trước khi được công nhận học vị Tiến sĩ 

I.1 Hội thảo khoa học quốc tế 

1 

Factors affecting cash 

flow management of 

food processing 

companies listed on 

Vietnamese stock 

market /Phân tích nhân 

tố ảnh hưởng tới quản 

trị dòng tiền của các 

doanh nghiệp chế biến 

thực phẩm niêm yết 

trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam  

1 
Tác giả 

duy nhất 

International 

conference on 

Enterprise 

challenges: 

Improving SME 

competitiveness, 

ICECH 2013 

ISBN: 978-604-

911-512-7 

  

 

Trang 

250-265 

 

2013 

2 

Cash flow management 

models - Applying to 

design cash flow 

management model for 

food processing 

companies listed in 

Vietnamese stock 

market / Mô hình quản 

trị dòng tiền trên thế giới 

- Vận dụng xây dựng 

mô hình quản trị dòng 

tiền cho doanh nghiệp 

chế biến thực phẩm 

niêm yết tại Việt Nam 

1 
Tác giả 

duy nhất 

International 

conference on 

Enterprise 

challenges: 

Improving SME 

competitiveness, 

ICECH 2013 

ISBN: 978-604-

911-512-7 

  

 

Trang 

305-317 

 

 

2013 

I.2 Tạp chí khoa học trong nước 

3 

Một số vấn đề về tổ 

chức và hoạt động của 

các trung gian tài 

chính trong các tập 

đoàn kinh tế ở       

Việt Nam 

1 

 

Tác giả 

duy nhất 

Tạp chí Kinh tế & 

Phát triển 

ISSN: 1859-0012 

  

Số 

165(II), 

trang 

54-57 

2011 
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4 

Luận bàn về quản trị 

dòng tiền của các 

doanh nghiệp chế biến 

thực phẩm niêm yết 

trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam 

2 
Đồng 

tác giả 

Tạp chí Kinh tế & 

Phát triển 

ISSN: 1859-0012 

  

Số 192, 

trang 

24-31 

 

2013 

5 

Mô hình dự báo 

dòng tiền cho các 

doanh nghiệp chế biến 

thực phẩm niêm yết 

Việt Nam 

2 
Đồng 

tác giả 

Tạp chí Kinh tế & 

Phát triển 

ISSN: 1859-0012 

  

Số 201, 

trang 

38-48 

2014 

6 

Quản trị dòng tiền của 

các doanh nghiệp chế 

biến thực phẩm niêm 

yết tại Việt Nam 

1 

 

Tác giả 

duy nhất 

Tạp chí Nghiên cứu 

Tài chính Kế toán 

ISSN: 1859-4093 

  

Số 01 

(126), 

trang 

54-56 

2014 

7 

Ứng dụng mô hình 

ngân quỹ tối ưu trong 

quản trị dòng tiền đối 

với doanh nghiệp chế 
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Phát triển hệ thống tài 

chính xanh - Kinh 

nghiệm quốc tế và bài 

học cho Việt Nam 

3 
Tác giả 

chính 

Hội thảo khoa học 

quốc gia: Hình 

thành và phát triển 

hệ thống tài chính 

xanh - Những luận 

cứ khoa học và bài 

học kinh nghiệm. 

ISBN: 978-604-67-

1273-2 

  
Trang 

18-30 
2019 

52 

Tín dụng thương mại 

của các doanh nghiệp 

niêm yết tại Việt 

Nam: Thực trạng và 

giải pháp 

3 
Đồng 

tác giả 

Hội thảo khoa học 

quốc gia: Giải pháp 

hình thành và phát 

triển thị trường mua 

bán nợ ở Việt Nam 

đến năm 2035, các 

điều kiện thực hiện. 

Bộ KHCN, Học 

viện Chính sách và 

Phát triển. 

ISBN: 978-604-

946-747-9 

  
Trang 

38-54 
2019 

53 

Thực trạng tín dụng 

thương mại các doanh 

nghiệp niêm yết tại 

Việt Nam 

2 
Tác giả 

chính 

Hội thảo khoa học 

quốc gia: Giải pháp 

hình thành và phát 

triển thị trường mua 

bán nợ ở Việt Nam 

đến năm 2035, các 

điều kiện thực hiện. 

Bộ KHCN, Học 

viện Chính sách và 

Phát triển. 

ISBN: 978-604-

946-747-9 

  
Trang 

167-181 
2019 
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- Trong đó, bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín sau khi được cấp bằng TS: 09 

- Số lượng và thứ tự bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc danh 

mục ISI, Scopus mà ƯV là tác giả chính sau khi được cấp bằng TS: [11], [12], [13], [14], 

[15], [16], [17]. 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 
Tên cơ quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 

Số tác 

giả 

1 

Chứng nhận đăng ký kết quả 

thực hiện nhiệm vụ KHCN sử 

dụng ngân sách Nhà nước, 

502.02-2015.15, mã số: 2020-

52-485/KQNC 

Cục thông tin 

KHCN Quốc gia, 

Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

04/06/2020 Đồng tác giả 7 

2 

Chứng nhận đăng ký kết quả 

thực hiện nhiệm vụ KHCN sử 

dụng ngân sách Nhà nước, 

KX01.27/16-20, mã số: 2020-

52-485/KQNC 

Cục thông tin 

KHCN Quốc gia, 

Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

03/09/2020 Đồng tác giả 38 

- Trong đó: số bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả chính sau 

khi được cấp bằng TS: … 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải 

thưởng quốc gia, quốc tế 

TT 

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, thành 

tích huấn luyện, 

thi đấu TDTT 

Cơ quan/tổ chức 

công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc tế 
Số tác giả 

      

54 

Đầu tư xanh cho phát 

triển bền vững: 

Nghiên cứu thực 

nghiệm tại các doanh 

nghiệp Việt Nam 

 

2 
Tác giả 

chính 

Hội thảo khoa học 

quốc gia: 

Cơ hội và thách 

thức phát triển 

hệ thống tài chính 

xanh ở Việt Nam. 

ISBN: 978-604-67-

1552-8 

  
Trang 

18-43 
2020 

55 

Nhận diện nhân tố tác 

động tới đầu tư xanh 

cho phát triển bền 

vững của doanh 

nghiệp: Nghiên cứu 

thực nghiệm tại      

các doanh nghiệp  

Việt Nam 

3 
Tác giả 

chính 

Hội thảo khoa học 

quốc gia: 

Cơ hội và thách 

thức phát triển 

hệ thống tài chính 

xanh ở Việt Nam. 

ISBN: 978-604-67-

1552-8 

  
Trang 

44-78 
2020 
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- Trong đó: số tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc tế, là 

tác giả chính/hướng dẫn chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: … 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương 

trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại 

học đã được đưa vào áp dụng thực tế  

TT 

Chương trình đào 

tạo, chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan thẩm 

định, đưa vào 

sử dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi 

chú 

1 

Chương trình hợp 

tác đào tạo trình độ 

Thạc sỹ giữa 

trường ĐH Kinh tế 

Quốc dân và ĐH 

Quản trị Paris 

(PGSM) 

Tham gia 

Quyết định số: 

247/QĐ-

ĐHKTQD, ngày 

12/05/2015 

Trường ĐH Kinh 

tế Quốc dân 

Memorandum of 

agreement between 

Paris granduate 

school of 

management 

France and 

National 

Economics 

University, School 

of banking 

&finance, Vietnam, 

date 16/05/2015 

 

2 

Mở ngành Tài 

chính doanh 

nghiệp, trường ĐH 

Kinh tế Quốc dân 

Tham gia 

Quyết định số: 

1115/QĐ-

KTQD, ngày 

05/11/2019 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Trường 

ĐH Kinh tế 

Quốc dân 

Quyết định số 

39, ngày 

10/01/2020 

 

3 

Chương trình đào 

tạo cử nhân Đầu tư 

tài chính bằng 

Tiếng Anh 

Tham gia 

Quyết định số: 

390/QĐ-

ĐHKTQD-

TCCB 

Trường ĐH Kinh 

tế Quốc dân 

Quyết định số 

618, ngày 

09/04/2019 

 

 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay 

thế*: … 
 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

                 Hà Nội, ngày  29  tháng  07  năm 2021 
 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

 
ĐỖ HỒNG NHUNG 

 


