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3 

Apply of 
Animosity 
Theory and 

Ethnocentrism 
in Marketing 
– A Case in 

Vietnam 
Market 

Ck 

NXB Khoa 
Học Xã 

Hội– 2020 
ISBN: 

978-604-
308-175-6 

01 Chủ biên Viết một 
mình 

Giấy chứng nhận sử 
dụng sách/ giáo trình 
phục vụ đào tạo số 
626/ĐHĐL, ngày 

18/6/2021  

4 Marketing 
dịch vụ GT 

NXB Đà 
Nẵng – 
2022 

ISBN: 
978-604-
84-6679-4 

02 Đồng chủ 
biên Chương 1-7 

Giấy chứng nhận sử 
dụng sách/ giáo trình 
phục vụ đào tạo số 
631/ĐHĐL, ngày 

16/6/2021   

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 TS: 01 [số thứ tự 3] 
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 TS 

1 

Phân tích kỹ thuật 
nhằm dự báo xu hướng 

chỉ số chứng khoán 
trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam 

Chủ nhiệm 

Đề tài NCKH 
cấp cơ sở 

[Trường ĐH 
Đà Lạt] 

1/2009 – 
12/2009 

12/2009 
Xếp loại: Khá 

2 

Khảo sát ý kiến khách 
hàng về điểm mạnh, 
điểm yếu của du lịch 
Đà Lạt, Lâm Đồng 

Thành viên Cấp Bộ/B14-
28-2009 2009 - 2011 

12/2011 
Xếp loại: Khá 

3 

Các yếu tố cấu thành 
chất lượng dịch vụ tại 

các điểm tham quan du 
lịch tại Đà lạt 

Thành viên Cấp 
Bộ/B2010-05 2010 - 2012 

12/2012 
Xếp loại: Khá 

4 

Đo lường các yếu tố 
ảnh hưởng đến mức độ 
hài lòng của sinh viên 
đối với chất lượng đào 
tạo tại trường đại học 

Đà lạt 

Thành viên 

Đề tài NCKH 
cấp cơ sở 

[Trường ĐH 
Đà Lạt] 

1/2012 – 
12/2012 

12/2012 
Xếp loại: Khá 

II Sau khi được công nhận TS 

1 
Đánh giá sự hài lòng 

của khách hàng đối với 
dịch vụ thông tin di 

Chủ nhiệm Đề tại NCKH 
cấp cơ sở 

4/2019 – 
12/2019 

12/2019 
Xếp loại: Khá 







Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 
 

10 
 

Perception of 
CSR 

Activities and 
Technology 
Acceptance 
on Intention 

to Adopt 
Mobile 

Banking: 
Evidence in 

Vietnam 

ICFE 2017 - 
The 4th 

International 
Conference on 
Finance and 
Economics. 

Published by: 
Libuše 

Macáková – 
Melandrium 

ISBN: 978-80-
87990-11-7 

10 

The Role of 
Animosity on 

Purchasing 
Foreign-made 

Products: 
Evidence in 

the 
relationship 

between 
Vietnam and 

China 

02 X 

Hội thảo quốc 
tế: 

MICA 2018 
Proceeding – 
The second 
international 
conference: 

Marketing in 
the connected 

age 
ISBN: 978-

604-84-3471-7 

  1, 429-451 10/2018 

11 

Behavioral 
Intention Of 

Young 
Consumers 

Towards The 
Acceptance 
Of Social 

Media 
Marketing in 

Emerging 
Markets. 

02  
Management-

Poland 
[1429-9321] 

ISI - ESCI 1 
Số 24(2), 
Trang 69 - 

93 
12/2020 

12 

An Integrated 
Model of 

CSR 
Perception 

and TAM on 
Intention to 

Adopt Mobile 
Banking 

02 X 

Journal of 
Asian Finance, 
Economics and 

Business 
[2288-4637] 

ISI - ECSI 
Scopus (Q3) 

 
10 

Số 2(12), 
Trang 

1073-1087 
12/2020 

13 

The Role of 
Trust Factors 

Toward 
Technologica
l Innovation 

in Explaining 

03  

ACADEMY 
OF ASIAN 
BUSINESS 
REVIEW 

[2384-3454] 

Academy of 
Asian Business, 

Korea 
Tạp chí quốc tế 

khác 

 
Số 7(1), 

Trang 11-
36 

6/2021 
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- Trong đó: số lượng và thứ tự bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín 
mà ƯV là tác giả chính sau khi được cấp bằng TS: 05 với số thứ tự là [12], [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 

… 

- Trong đó: số bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả chính sau 
khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS (ghi rõ số thứ tự): ……………………… 
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 

... 

- 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 (ghi 
rõ số thứ tự): ..………………………………………………………………………………. 
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 

Rà soát, điều 
chỉnh, cải tiến 

chương trình đào 
tạo bậc đại học 
theo chuẩn đầu 

ra CDIO 

Ủy viên 
tham gia 

Quyết định số 
127/QĐ-

ĐHĐL, ngày 
28/2/2020 của 
Hiệu Trưởng 
Trường Đại 
học Đà Lạt 

Trường Đại 
học Đà Lạt 

Quyết định số 
463/QĐ-ĐHĐL, 
ngày 22/6/2020 
của Trường Đại 

học Đà Lạt 

Ủy viên ban rà 
soát, điều 

chỉnh cải tiến;  
Trưởng nhóm 
ngành Quản trị 
dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*:
a) Thời gian được bổ nhiệm PGS
Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………… 
b) Hoạt động đào tạo
- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): Không 
- Giờ giảng dạy 
+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): Không 
+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): Không 
- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: 



Nguyễn Văn Anh




