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                                               1. Thông tin cá nhân 

Họ và tên: PHẠM THỊ KIM THANH  Ngày sinh: 22/03/1981 Nam (nữ) NỮ 
Nơi sinh: Hải Phòng   

Địa chỉ liên lạc: Số 12, ngõ 36/12, Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, HN  ĐT NR: 
 

Điện thoại CQ 
 

Email: 
thanhpham.neu@gmail.com  

 

Di động: 0985 031 566  

Học vị: Thạc sỹ  Năm, nơi công nhận học vị: 2009, Hoa Kỳ, Việt Nam  
Chức danh khoa học: Năm phong chức danh khoa học: 
Chức vụ và đơn vị công tác 
(hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu) 

Giảng viên  

 
2. Trình độ học vấn 

2.1. Quá trình đào tạo 

Năm tốt 
nghiệp 

 
Bậc đào tạo 

 
Chuyên ngành đào tạo 

 
Cơ sở đào tạo 

2004 Đại học  Kinh tế đối ngoại  Đại học Ngoại thương  

2009 Sau đại học (Thạc sỹ) Quản trị kinh doanh  Northcentral University và ĐH 
Bách Khoa  

11/2017 - 
nay 

Nghiên cứu sinh 
(Tiến sỹ) 

Quản trị kinh doanh Đại học KTQD - Chương trình 
ĐTTS bằng Tiếng Anh 

 
2.2. Các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn 
Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo 

   
   
 

2.3. Trình độ ngoại ngữ 
 

Ngoại ngữ 
 

Trình độ, mức độ sử dụng 

Tiếng Anh  IELTS 6.5 
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                                                 3. Quá trình công tác 
 

Thời gian 
 

Nơi công tác 
 

Công việc đảm nhiệm 

2004 - 2005 Gemartrans Ltd. Vn, trụ sở chính tại 
HCM 

Chứng từ hàng nhập 

2005 - 2006 Gemartrans – chi nhánh HN Dịch vụ khách hàng 
2007 - 2008 OOCL Vietnam Dịch vụ khách hàng 
2008 - 2011 ĐH Bách khoa Hà nội Chuyên viên TT hợp tác quốc tế 

về ĐT&CGCN 

4-2011 – đến nay  ĐH Kinh tế Quốc dân Giảng viên khoa Marketing 
 

                                        4. Nghiên cứu khoa học 
 
4.1. Lĩnh vực nghiên cứu 

 

 

4.2. Các công trình khoa học đã công bố 
 

4.2.1. Sách giáo trình, sách chuyên khảo 
 

Năm 
xuất bản 

 
 

Tên sách 
Mức độ tham gia 

 

(là chủ biên, là đồng tác giả, 
tham gia viết một phần) 

 
 

Nơi xuất bản 

2017  Giáo trình Marketing dịch vụ  Tham gia viết NXB ĐH KTQD 
 

4.2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước 
 
 

Năm 
công bố 

 

 
 

Tên bài báo 

 
 

Tên, số tạp chí công 
bố, trang tạp chí 

 

Mức độ tham 
gia 

 

(là tác giả/đồng 
tác giả) 

2017 Đánh giá năng lực cạnh tranh của tỉnh Cao 
Bằng trong thu hút du khách 

Tạp chí Kinh tế và Dự 
báo, số 12 

Đồng tác giả 

2017 Tính mùa vụ và giải pháp marketing cho 
phát triển bền vững du lịch biển Đồ Sơn 

Tạp chí Khoa học 
ĐHQG, tập 33, số 2 

Đồng tác giả 

 

4.2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài 
 

Năm 
công bố 

 
Tên bài báo 

 

Tên, số tạp chí công bố, 
trang tạp chí 

 

Mức độ tham gia 
 

(là tác giả/đồng tác giả) 
    

 

 

4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước 
 

Thời gian 
hội thảo 

 
Tên báo cáo khoa học 

 

Mức độ tham gia 
 

(là tác giả/đồng tác giả) 

 
Địa điểm tổ chức 

hội thảo 

9/2014 Geomarketing trong nghiên cứu hành vi 
không gian của NTD và một số gợi ý cho 
việc ứng dụng tại Việt Nam 

Tác giả ĐH Kinh tế Quốc dân  
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12/2015 Thực trạng nguồn cung sản phẩm gia 
cầm và gia cầm an toàn cho thị trường 
Hà Nội  

 

Tác giả ĐH Kinh tế Quốc dân  

3/2016 Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành 
mảketing tại Đại học Kinh tế Quốc dân  

Tác giả ĐH Kinh tế Quốc dân  

6/2017 Quan điểm nghiên cứu và một số bài học 
thành công, thất bại trong nghiên cứu ứng 
dụng marketing lãnh thổ 

Tác giả ĐH Kinh tế Quốc dân 

 

4.2.5. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế 
 

Thời gian 
hội thảo 

 
Tên báo cáo khoa học 

 

Mức độ tham gia 
 

(là tác giả/đồng tác giả) 

 
Địa điểm tổ chức 

hội thảo 
    
 

4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp 

 
Thời gian 
thực hiện 

 
 

Tên chương trình, đề tài 
 

Cấp quản 
lý đề tài 

 

Trách nhiệm 
tham gia 

trong đề tài 

Tình trạng đề tài 
(đã nghiệm thu/chưa 

nghiệm thu) 
2013-2015  

 
Phát triển chuỗi cung ứng sản phẩm 
gia cầm an toàn cho thị trường Hà Nội  

Bộ Thành viên  Đã nghiệm thu  

2015-2016 Các giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu 
quả công tác bình ổn thị trường trên 
địa bàn Hà Nội giai đoạn 2016-2025 

TP Thành viên Đã nghiệm thu 

2016-2017 Khả năng áp dụng tư duy và mô hình 
quản trị marketing địa phương (PMM) 
cho việc hoạch định phát triển và cải 
thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh (PCI) 

Cơ sở Thành viên  Chưa nghiệm thu 

 

4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước 
 

Năm 
 

Hình thức và nội dung giải thưởng 
 

Tổ chức trao tặng 
 

 
 

4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn Thạc sĩ 
 

Họ tên NCS 
 

Đề tài luận án Cơ sở đào 
tạo 

Thời gian 
đào tạo 

Vai trò hướng 
dẫn 

 

4.6. Kinh nghiệm hướng dẫn NCS 
 

4.7. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học 
 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN  Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2018 

 

NGƯỜI KHAI 
 
 
 
 

               Phạm Thị Kim Thanh  


