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LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên:

LƯƠNG THU HÀ

2. Năm sinh:

1983

3. Nam/Nữ:

4. Học hàm:
Học vị:
5. Chứcvụ:

Nữ

Năm được phong học hàm:
Tiến sỹ

Năm đạt học vị:

2016

Phó Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE

6. Địa chỉ nhà riêng: Thanh Xuân – Hà Nội
7. Điện thoại:
E-mail:

0903.001.888
haluongthu@yahoo.com
haluongthu@neu.edu.vn

8. Đơn vị công tác:
Đơn vị:
Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE
– Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Địa chỉ cơ quan:
207 Đường Giải Phòng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
9. Lĩnh vực nghiên cứu:
502
50202

Kinh tế và kinh doanh
Kinh doanh và quản lý

Lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu:
-

Chiến lược và Quản trị chiến lược
Lãnh đạo và Kỹ năng lãnh đạo
Kỹ năng quản trị : Kỹ năng lập KH cá nhân, kỹ năng quản lý thời gian, quản trị stress, xung đột
Khởi nghiệp Quản trị doanh nghiệp và Tái cấu trúc doanh nghiệp
Hành vi tổ chức

10. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Đại học
Đại học
Thạc sỹ
Tiến sỹ
Thực tập sinh khoa học

ĐH Kinh tế quốc dân, VN
ĐH Hà Nội , VN
ĐH Kinh tế quốc dân, VN
ĐH Kinh tế quốc dân, VN

1

Chuyên môn
QTKD
Tiếng Anh
QTKD
QTKD

Năm tốt nghiệp
2005
2006
2007
2015

Đào tạo ngắn hạn

Đơn vị đào tạo

Thời gian

Nơi đào tạo

Bồi dưỡng giảng viên trẻ

ĐH Kinh tế quốc dân

6-8/2008

Hà Nội, Việt Nam

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm

ĐH Giáo dục, ĐH Quốc
gia

8-12/2011

Hà Nội, Việt Nam

Quản trị dự án

Tổ chức phát triển quốc tế
Canada (CIDA)

3/2012

Hà Nội, Việt Nam

Đào tạo về doanh nghiệp xã
hội

Hội đồng Anh (BC)

4/2012

Hà Nội, Việt Nam

Kỹ năng Quản trị dự án

ĐH Saint Mary

9/2012

Nova Scotia,
Canada

Kỹ năng Quản trị xung đột

ĐH Saint Mary

10/2012

Nova Scotia,
Canada

Kỹ năng lãnh đạo dành cho
nhà lãnh đạo trẻ

ĐH Saint Mary

11/2012

Nova Scotia,
Canada

Phương pháp phân tích định
tính

Tổ chức phát triển quốc tế
Canada (CIDA)

1/2013

Hà Nội, Việt Nam

Quản trị dự án trong trường
đại học

Tổ chức phát triển quốc tế
Canada (CIDA)

4/2013

Hà Nội, Việt Nam

Nghe

Nói

Đọc

Tốt

Tốt

Tốt

11. Trình độ ngoại ngữ
Tên Ngoại ngữ
Tiếng Anh
12. Quá trình công tác1
Thời gian
(Từ 2005 đến nay)

Vị trí

Chuyên
môn

Tên tổ chức công tác, Địa chỉ tổ chức

2/2005 - 5/2006

Nhân viên

Marketing

Công ty TNHH Truyền thông Marcom

6/2006 – 11/2017

Giảng viên

Ngành
QTKD

Khoa Quản trị kinh doanh – Đại học Kinh tế
Quốc dân

12/2017 – Nay

Phó giám đốc

Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao
và POHE – Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

13. Các bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo đã công bố
TT

Tên công trình
(bài báo, tham luận)

1

Nơi công bố
(Tên, số tạp chí, hội thảo, trong nước,
quốc tế)

Năm
công bố

Nêu những tổ chức khoa học đã và đang công tác của cá nhân (kể cả kiêm nhiệm).
2

Tác giả /
Đồng
tác giả

1

Năng lực cạnh tranh của Tạp chí Hoạt động khoa học, Số 552, 2005
sản phẩm điện tử Việt Nam

2
3

Tháng 5/2005.

Tái cấu trúc có cần liệu Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 154 (II), 2010
pháp sốc?

Tác giả
Tác giả

Tháng 4/2010

16 mô hình kinh doanh theo Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 518, Tháng 2012

Tác giả

quan điểm của trường phái 3/2012.
MIT
4

Tò He – Mô hình doanh Hội thảo khoa học “Phát triển doanh 2012

Tác giả

nghiệp xã hội theo hướng nghiệp xã hội qua các trường đại học Việt
bền vững.

Nam – Thách thức và cơ hội”.
ĐH Kinh tế quốc dân và Hội đồng Anh
đồng tổ chức, 2012.

5

Tò He (Tiếng Anh)

Chuyên san số 2: “Doanh nghiệp xã hội – 2013

Tác giả

Mô hình, thực tiễn và triển vọng”
NXB Lao động, 2013.
6

Leardership theories and “Hội thảo ICECH 2014: Hội thảo quốc tế 2014

Đồng

leadership perspectives in cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách –

tác giả

Vietnam

Quản lý đổi mới và sáng tạo trong doanh

(Các lý thuyết về lãnh đạo nghiệp vừa và nhỏ”.
và các cách tiếp cận ở Việt ĐH Bách Khoa và ĐH Leipzig (Đức)
Nam) - (Tiếng Anh)
7

NXB ĐH Bách Khoa, tháng 9/2014.

Tiếp cận đa chiều về tố chất Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 209(II), 2014

Tác giả

cá nhân của nhà lãnh đạo tháng 11/2014.
doanh nghiệp
8

Liên kết giữa doanh nghiệp Hội thảo khoa học quốc tế “Doanh nghiệp 2015

Đồng

xã hội với trường đại học

tác giả

xã hội ở Việt Nam: Vai trò của trường đại
học và các tổ chức nghiên cứu”.
ĐH KTQD và Hội đồng Anh đồng tổ
chức. NXB ĐH KTQD, tháng 3/2015.

9

Ảnh hưởng của tố chất cá Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số tháng 2015

Tác giả

nhân nhà lãnh đạo tới kết 6/2015
quả làm việc của nhân viên
10

Personal traits of leader in Hội thảo khoa học quốc tế ASEA – 2016
3

Tác giả

selected

enterprises

in UNINET 2016

Vietnam

Tháng 2/2016

(Tố chất cá nhân của nhà Đại học Udayana – Bukit Jimbaran
lãnh đạo trong một số Campus, Bali, Indonesia.
doanh nghiệp tiêu biểu ở
Việt Nam) - (Tiếng Anh)
11

Ảnh hưởng của tố chất cá Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 227 (II), 2016

Tác giả

nhân nhà lãnh đạo tới kết tháng 5/2016.
quả lãnh đạo trong các
doanh nghiệp ở Việt Nam
12

Viettel – Success originated Hội thảo quốc tế Những vấn đề kinh tế và 2017
from

the

Tác giả

“Responsible kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh hội

Business”

nhập quốc tế - EIEB 2017, Trường Đại

(Viettel – Thành công đến học Kinh tế quốc dân, Hà Nội
từ “Kinh doanh có trách
nhiệm”) – (Tiếng Anh)
14. Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố
TT

Tên công trình
(Sách, báo, tài liệu…)

Nơi công bố
(Nhà xuất bản, nơi
xuất bản)

Năm công
bố

Chủ biên, đồng chủ
biên, tham gia

2010

Tác giả

1

Giáo trình Khởi tạo doanh nghiệp Giáo trình nội bộ,
TOPICA

2

Giáo trình Kỹ năng quản trị

NXB ĐH KTQD

2011, 2012

Tham gia

3

Giáo trình Quản trị chiến lược

NXB ĐH KTQD

2011

Tham gia

4

Giáo trình Quản trị doanh nghiệp

NXB ĐH KTQD

2012

Tham gia

5

Giáo trình Quản trị chiến lược
(Giáo trình trọng điểm)

NXB ĐH KTQD

2012

Tham gia

6

Quản trị tài chính trong khởi sự
doanh nghiệp

Giáo trình, tài liệu
đào tạo, bồi dưỡng
NNL cho DNNVV,
Bộ KHĐT

2013

Tác giả

7

Giáo trình quản trị kinh doanh

NXB ĐH KTQD

2013

Tham gia

8

Giáo trình Quản trị chiến lược

Giáo trình dùng cho
hệ ĐT từ xa NEU-

2014

Tham gia

4

EDUTOP
9

Giáo trình Khởi tạo doanh nghiệp NXB Giáo dục
(Dùng cho hệ đào tạo Trung cấp,
cao đẳng QTKD toàn quốc)

2014

Tham gia

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì hoặc tham gia
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì

Thời gian
(ngày, tháng, năm
theo HĐ ký kết
thuộc chương
trình)

Personal traits of leader in selected
enterprises

in

Vietnam

– 6/2015 – 6/2016

Tình trạng đề tài
(thời điểm nghiệm
thu, kết quả đạt
được, xếp loại)

Cấp quản lý
(cấp nhà
nước/ bộ/
cơ sở/ khác)

Đã nghiệm thu

Cấp cơ sở

Kết quả tốt

KTQD/E2014.59
(Nghiên cứu tố chất cá nhân của nhà lãnh
đạo trong một số doanh nghiệp tiêu biểu
ở Việt Nam) - KTQD/E2015.59
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ đã tham gia

Thời gian
(ngày, tháng, năm
theo HĐ ký kết
thuộc chương
trình)

Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn
nhân lực phục vụ phát triển Kinh tế - Xã

1/2008 – 12/2009

Tình trạng đề tài
(thời điểm nghiệm
thu, kết quả đạt
được, xếp loại)

Cấp quản lý
(cấp nhà
nước/ bộ/
cơ sở/ khác)

Nghiệm thu 2009,

Cấp tỉnh

Kết quả tốt

hội Tỉnh Yên Bái đến năm 2020.
Xây dựng thương hiệu sản phẩm cho các 7/2010 – 5/2012
doanh nghiệp may Việt Nam.

Dự án Giáo dục đại

Nghiệm thu 2012,

Cấp cơ sở

Kết quả tốt

học Pha 2 - TRIG
The impact of CEO’s leadership actions
to firm performance - Rerearch in Hanoi - 6/2015 – 6/2016
KTQD/E2015.62

Đã nghiệm thu

Cấp sở

Xuất sắc

(Tác động của hành động lãnh đạo của
CEO tới kết quả hoạt động của doanh
nghiệp - Nghiên cứu khảo sát ở Hà Nội) KTQD/E2015.62
Nâng cao chất lượng phục vụ của bộ
phận giảng đường – Trường đại học Kinh 6/2015 – 6/2016
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Đã nghiệm thu

Cấp cơ sở

tế Quốc dân – QTKD/V2015.
16. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian áp dụng

1
17. Giải thưởng về khoa học (nếu có)
TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

18. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt,
nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương
đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT

Hình thức Hội đồng

Số lần

1
19. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có)
TT

Họ và tên

Hướng dẫn hoặc
đồng hướng dẫn

Đơn vị công tác

Năm bảo
vệ thành
công

1
20. Kinh nghiệm về quản lý và các hoạt động khác
TT

Hoạt động

Thời gian

1

Tham gia chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á (SSEAYP), 2007 –
Chương trình Trao đổi và giao lưu thanh niên giữa Chính phủ Nhật Bản và
các nước Asean.

2007

2

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nhiệm kỳ
XXX, 2007 – 2009.

2007 2009

3

Thành viên Ban điều hành chương trình Liên kết đào tạo cử nhân quốc tế
ngành Quản trị kinh doanh giữa trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại
học Dongseo, Hàn Quốc.

Từ 2016

4

Làm việc và giảng dạy tại Đại học Ghent, Vương quốc Bỉ theo Chương
trình học bổng Erusmus Mundus (Dự án IMPAKT).

Tháng
10/2017

Tôi xin cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.
Hà nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018
Xác nhận của Trường

Người kê khai
6

Lương Thu Hà

7

