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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 

 

 
 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

1. Thông tin cá nhân 

Họ và tên Nguyễn Hữu Đăng Khoa  

Ngày tháng năm sinh 30 tháng 10 năm 1982 

Giới tính Nam 

Nơi sinh TPHCM 

Địa chỉ liên lạc Quận Tây Hồ, HN 

Điện thoại cơ quan  

Điện thoại nhà riêng  

Điện thoại di động 0902448985 

Email khoanhd@neu.edu.vn  

Học vị Thạc sĩ 

Năm, nơi công nhận học vị 2010, Đại học Webster, Hoa Kỳ  

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 khoa Marketing, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà 
Nội 

Mã số thuế (hoặc số CMND trong 
trường hợp không có Mã số thuế) 

8088502665 

 

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 

2010 Thạc sỹ Quản trị và Lãnh đạo Đại học Webster 

2008 Thạc sỹ Kinh doanh Quốc tế Đại học Webster 

2005 Cử nhân Khoa học về Quản ly Đại học Webster 

2.2. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có)  

Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo 

2018 Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm ĐH Luật Hà Nội 

2017 Kinh tế lượng cao cấp ĐH Quốc Gia TPHCM 
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2.3. Trình độ ngoại ngữ  

Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng 

Tiếng Anh Thành thạo 

  
 

3. Quá trình công tác 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

1/2021 - nay Khoa Marketing, trường Đại học Kinh tế 
Quốc dân 

Giảng viên  

2/2020 – 12/2020 Viện Quản trị Kinh doanh, trường ĐH 
Kinh tế - ĐHQG Hà Nội 

Giảng viên 

9/2018 – 1/2020 Khoa Quản trị Kinh doanh, trường ĐH 
Quốc tế Miền Đông 

Giảng viên 

9/2010 – 8/2018 Khoa Quản trị Kinh doanh, trường ĐH 
Quốc Tế - ĐHQG Thành phố HCM 

Giảng viên 

 

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 

    

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) 

2020 

Ảnh hưởng của người nổi tiếng 
làm gương mặt đại diện lên giá 
trị thương hiệu và dự định mua 
hàng – nghiên cứu trong lĩnh 
vực Yoga – Fitness tại TP. 

HCM 

Kinh tế Châu Á – Thái 
Bình Dương, trang 28-30 

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

Thời gian 
hội thảo 

Tên báo cáo khoa học Tên hội thảo Mức độ tham gia 
 (là tác giả/đồng tác giả) 

Địa điểm tổ 
chức hội thảo 

2020 

Thói quen vệ sinh tay 
của người tiêu dùng 
Việt Nam trong bối 
cảnh Covid-19 

Quản trị kinh 
doanh và 

Marketing định 
hướng phát triển 

bền vững 

Đồng tác giả 
Trường Đại 
học Thương 

mại 

     

     

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

Thời gian 
hội thảo 

Tên báo cáo khoa học Tên hội thảo Mức độ tham gia 
 (là tác giả/đồng tác giả) 

Địa điểm tổ 
chức hội thảo 

2021 Employer 
Attractiveness, 
Corporate Reputation, 
and Job Pursuit 
Intention: A Study of 
Employer Branding in 
Vietnamese Millennial 
Workforce 

Diderot Advanced 
Academic 
Seminars 

Đồng tác giả IFI 

     

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) 

2021 - 2023 Nhóm công bố quốc tế 
Trường 
ĐHKTQD 

Thành viên Chưa nghiệm thu 

2021 - 2022 

Đánh giá thực trạng và đề 
xuất giải pháp phát triển các 
cụm công nghiệp và làng 
nghề của huyện Thạch Thất 
theo hướng phát triển bền 
vững đến năm 2030 

Sở Khoa học 
– công nghệ 
Hà Nội 

Thành viên Chưa nghiệm thu 

2021 - 2023 
Kinh tế tuần hoàn tại Việt 
Nam 

Bộ Khoa học 
– công nghệ 

Thư ký đề tài Chưa nghiệm thu 

2022 - 2023  Tiếp thu KHCN tại Việt Nam 
Bộ Khoa học 
– công nghệ 

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 NCS  

Họ tên NCS Đề tài luận án Cơ sở đào Thời gian Vai trò 
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tạo đào tạo hướng dẫn 

     

     

4.6. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học  

Tên tổ chức Vai trò tham gia 

  

  
 
 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 

Hà Nội, ngày 20 tháng 10  năm 2022 

NGƯỜI KHAI 

 

 

 

Nguyễn Hữu Đăng Khoa 

 
 
 


