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II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Đề tài đã hoàn thành 

TT Tên đề tài/dự án Cấp đề tài Tác giả Thành viên Ngày  
nghiệm thu 

Giờ NCKH 
(Cá nhân tính) 

Giờ NCKH 
(Đơn vị xác nhận) 

 

1 
 

 Nguyên lý hai chiều và khía 
cạnh đa văn hóa trong đánh 
giá hài lòng và bất mãn của 
khách hàng về dịch vụ: 
trường hợp điểm đến du lịch 
sinh thái 

 

Cấp ĐHQG 
Loại C 

 

 Phó giáo sư 
Tiến sĩ Võ 
Thị Ngọc 
Thúy 

 

 Thành viên 

 

   30/10/2019 

  

 

2 
 

 Chất lượng quản trị công ty 
và kết quả kinh doanh: 
Nghiên cứu thực nghiệm 
doanh nghiệp niêm yết  khu 
vực ASEAN 

 

 Cơ sở 

 

  Tiến sĩ Trần 
Thị Hồng 
Liên 

 

 Thành viên 

 

   29/11/2019 

  

 

3 
 

 Động lực làm việc và sự
cam kết với tổ chức của 
giảng viên Đại học ở Việt 
Nam 

 

 Cấp ĐHQG 
Loại C 

 

 Phó giáo sư 
Tiến sỹ Khoa 
học Phạm 
Đức Chính 

 

 Thành viên 

 

   28/04/2021 

  

 

4 
 

 Động lực làm việc và sự
cam kết với tổ chức của 
giảng viên Đại học ở Việt 
Nam 

 

 Cấp ĐHQG 
Loại C 

 

 Phó giáo sư 
Tiến sỹ Khoa 
học Phạm 
Đức Chính 

 

 Thành viên 

 

   28/04/2021 

  

2. Đề tài chưa hoàn thành 

TT Tên đề tài/dự án Cấp đề tài Tác giả Thành viên Ngày  
nghiệm thu 

Giờ NCKH 
(Cá nhân tính) 

Giờ NCKH 
(Đơn vị xác nhận) 

 

1 
 

 “Phát triển du lịch bền vững 
cho huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 
Đồng Nai trong bối cảnh 
hiện nay” 

 

 Cấp Địa 
phương 

 

  Phó Giáo 
Sư Tiến Sĩ 
Nguyễn Hải 
Quang 

 

 Thành viên 

 

   

3. Các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế 

TT Tên bài báo Tên tạp chí Phân loại 
 tạp chí 
 quốc tế 

Các tác giả Thời gian 
công bố 

Giờ NCKH 
(Cá nhân tính) 

Giờ NCKH  
(Đơn vị xác nhận) 



3. Các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế 

TT Tên bài báo Tên tạp chí Phân loại 
 tạp chí 
 quốc tế 

Các tác giả Thời gian 
công bố 

Giờ NCKH 
(Cá nhân tính) 

Giờ NCKH  
(Đơn vị xác nhận) 

 

1 
 

Impact of Work 
Motivation on 
Satisfaction and Turnover 
of Public Universities 
Lecturers* 

 

Journal of Asian Finance, 
Economics and Business 

 

A&HCI 

 

Phó giáo sư 
Tiến sỹ Khoa 
học Phạm 
Đức Chính, 
Thạc sĩ 
Hoàng Đoàn 
Phương 
Thảo, Thạc 
sĩ Nguyễn 
Thị Yến 

 

15/01/2021 

  

4. Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước 

TT Tên bài báo Tên tạp chí Phân loại 
 tạp chí 
 quốc tế 

Các tác giả Thời gian 
công bố 

Giờ NCKH 
(Cá nhân tính) 

Giờ NCKH  
(Đơn vị xác nhận) 

 

1 
 

Vai trò chủ đạo của kinh 
tế nhà nước tại Việt Nam: 
Quản trị công ty đang là 
động lực mạnh mẽ nhất 

 

Kinh tế và Dự báo 

 

ISSN 0,5 

 

Tiến sĩ Trần 
Thị Hồng 
Liên, Thạc sĩ 
Nguyễn Thị
Bình Minh, 
Thạc sĩ 
Nguyễn Thị
Hồng Gấm, 
Thạc sĩ 
Nguyễn Thị
Yến, Tiến sĩ 
Phùng Thanh 
Bình 

 

25/12/2019 

  

5. Các bài đăng trên kỷ yếu hội thảo, hội nghị 

TT Tên bài kỷ yếu Tên hội thảo Phân loại 
HT 

Các tác giả Thời gian 
công bố 

Giờ NCKH 
(Cá nhân tính) 

Giờ NCKH 
(Đơn vị xác nhận) 

 

1 
 

Kinh nghiệm thực tiễn 
của Mỹ về việc xây dựng 
hệ sinh thái quốc gia 
khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo và bài học cho 
Việt Nam 

 

Nhận thức và mức độ
khai thác các cơ chế
hỗ trợ khởi nghiệp 
trong cộng đồng khởi 
nghiệp sáng tạo 

 

Hội thảo 
trong nước 

 

 Tiến sĩ Phùng 
Thanh Bình,  
Thạc sĩ Nguyễn 
Thị Yến, Thạc sĩ 
Trương Trọng 
Hiểu 

 

29/08/2020 

  

 

2 
 

Kinh nghiệm thực tiễn 
của Hoa Kỳ về việc xây 
dựng, quản lý hiệu quả 
các quỹ đầu tư mạo hiểm 
và bài học cho Việt Nam 

 

Nhận thức và mức độ
khai thác các cơ chế
hỗ trợ khởi nghiệp 
trong cộng đồng khởi 
nghiệp sáng tạo 

 

Hội thảo 
trong nước 

 

 Tiến sĩ Phùng 
Thanh Bình,  
Thạc sĩ Nguyễn 
Thị Yến, Thạc sĩ 
Trương Trọng 
Hiểu 

 

29/08/2020 

  

 

3 
 

Kinh nghiệm xây dựng 
môi trường học tập, hình 
thành và phát triển ý 
tưởng khởi nghiệp, kiến 
thức kinh doanh và khả 
năng vận dụng cho các 
trường đại học Việt Nam 

 

Nhận thức và mức độ
khai thác các cơ chế
hỗ trợ khởi nghiệp 
trong cộng đồng khởi 
nghiệp sáng tạo 

 

Hội thảo 
trong nước 

 

 Tiến sĩ Phùng 
Thanh Bình,  
Nguyễn Hồng 
Uyên, Thạc sĩ 
Nguyễn Thị Yến 

 

29/08/2020 

  



5. Các bài đăng trên kỷ yếu hội thảo, hội nghị 

TT Tên bài kỷ yếu Tên hội thảo Phân loại 
HT 

Các tác giả Thời gian 
công bố 

Giờ NCKH 
(Cá nhân tính) 

Giờ NCKH 
(Đơn vị xác nhận) 

 

4 
 

Nghiên cứu kinh nghiệm 
của trường Đại học 
Stanford trong việc xây 
dựng các vườn ươm nuôi 
dưỡng cá ý tưởng khởi 
nghiệp dựa trên nền tảng 
khoa học và công nghệ 
mới 

 

Nhu cầu được hỗ trợ
của các thành tố trong 
cộng đồng khởinghiệp 
đổi mới sáng tạo 

 

Hội thảo 
trong nước 

 

 Tiến sĩ Phùng 
Thanh Bình,  
Thạc sĩ Nguyễn 
Thị Yến 

 

10/10/2020 

  

 

5 
 

Kinh nghiệm của Đại 
học Harvard trong việc 
xây dựng các vườn ươm 
nuôi dưỡng ý tưởng khởi 
nghiệp dựa trên nền tảng 
khoa học và công nghệ 
mới 

 

Nhu cầu được hỗ trợ
của cácthành tố trong 
cộng đồng khởinghiệp 
đổi mới sáng tạo 

 

Hội thảo 
trong nước 

 

 Tiến sĩ Phùng 
Thanh Bình,  
Thạc sĩ Nguyễn 
Thị Yến 

 

10/10/2020 

  

 

6 
 

Nghiên cứu kinh nghiệm 
thực tiễn địa phương của 
Bang Ohio (Mỹ) về hỗ 
trợ khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo các sản phẩm 
nông nghiệp và khả năng 
vận dụng cho Việt Nam 

 

Nhu cầu được hỗ trợ
của cácthành tố trong 
cộng đồng khởinghiệp 
đổi mới sáng tạo 

 

Hội thảo 
trong nước 

 

 Tiến sĩ Phùng 
Thanh Bình,  
Thạc sĩ Nguyễn 
Thị Yến, Thạc sĩ 
Trương Trọng 
Hiểu 

 

10/10/2020 

  

 

7 
 

Vai trò của Visa khởi 
nghiệp trong hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo 

 

Nhu cầu được hỗ trợ
của cácthành tố trong 
cộng đồng khởinghiệp 
đổi mới sáng tạo 

 

Hội thảo 
trong nước 

 

 Tiến sĩ Phùng 
Thanh Bình,  
Nguyễn Hồng 
Uyên, Thạc sĩ 
Nguyễn Thị Yến 

 

10/10/2020 

  

 

8 
 

The influence of 
employee relationship 
proneness in creating 
employee loyalty within 
a vietnamese bank 
context 

 

Hội thảo quốc tế
ICYREB 2021 

 

Hội thảo 
quốc tế 

 

 Thạc sĩ Nguyễn 
Thị Yến 

 

21/12/2021 

  

 

9 
 

Nghiên cứu bài học kinh 
nghiệm từ những doanh 
nghiệp khởi nghiệp thất 
bại tại mỹ và vương quốc 
anh 

 

Quản Trị Kinh Doanh 
trong nền kinh tế số 

 

Hội thảo 
trong nước 

 

 Thạc sĩ Nguyễn 
Thị Yến,  Thạc sĩ 
Nguyễn Hoàng 
Diễm Hương 

 

06/01/2022 

  

6. Sách 

TT Tên sách Phân loại sách Các tác giả Thời gian 
xuất bản 

Giờ NCKH 
(Cá nhân tính) 

Giờ NCKH 
(Đơn vị xác nhận) 

 

1 
 

Quản trị nguồn nhân lực: Lý thuyết, 
thực tiễn và những mẫu hình mới 

 

Sách tham khảo 

 

 Tiến sĩ Trần Thị
Hồng Liên 

 

31/08/2019   

 

2 
 

Quản trị tiếp thị 

 

Tài liệu học tập 
 

Phó giáo sư Tiến sĩ 
Võ Thị Ngọc Thúy 

 

08/01/2020   

 

3 
 

Quản trị học đương đại thiết yếu 

 

Sách tham khảo 

 

 Tiến sĩ Trần Thị
Hồng Liên 

 

15/08/2020 
  

 

4 
 

Mối quan hệ giữa động lực làm việc 
và sự cam kết của giảng viên đại học 
ở Việt Nam 

 

Sách chuyên khảo 

 

Phó giáo sư Tiến sỹ
Khoa học Phạm 
Đức Chính 

 

24/05/2021 
  

7. Hướng dẫn sinh viên NCKH 
 

 
 

 
 

 
 

   



7. Hướng dẫn sinh viên NCKH 

TT Tên đề tài Xếp giải Tên người hướng dẫn Giờ NCKH 
(Cá nhân tính) 

Giờ NCKH 
(Đơn vị xác nhận) 

 

1 
 

Nghiên cứu những yếu tố tác
động đến hành vi sử dụng dịch vụ
đặt đồ ăn trực tuyến qua
GrabFood của sinh viên thuộc
khối Đại học quốc gia Thành phố
Hồ Chí Minh 
 

 

 
 

Thạc sĩ Nguyễn Thị Yến 

  

 

2 
 

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định 
khởi nghiệp cùa sinh viên đại học 
quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

 

 
 

Thạc sĩ Nguyễn Thị Yến 

  

 

3 
 

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định 
sử dụng thời trang "xanh" đối với 
sinh viên Đại Học Quốc Gia 
Thành Phố Hồ Chí Minh 

 

 
 

Thạc sĩ Nguyễn Thị Yến 

  

 

4 
 

Nghiên cứu những yếu tố ảnh 
hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 
xe ôm công nghệ Grab của sinh 
viên trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

 
 

Thạc sĩ Nguyễn Thị Yến 

  

 

5 
 

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi 
tiêu dùng xanh của sinh viên Đại 
học Quốc gia TP.HCM 

 

 
 

Thạc sĩ Nguyễn Thị Yến 
  

8. Hướng dẫn sinh viên - học viên thực hiện khóa luận, luận văn, luận án 

TT Tên đề tài Tên học viên Tên người 
hướng dẫn 

Loại hướng 
dẫn 

Thời gian 
 bảo vệ 

Giờ NCKH 
(Cá nhân tính) 

Giờ NCKH 
(Đơn vị xác nhận) 

 

1 
 

Các nhân tố ảnh hưởng 
đến sự hài lòng của khách 
hàng đối với dịch vụ giao 
hàng thu hộ của công ty 
cổ phần giao hàng tiết 
kiệm trên địa bàn thành 
phố hồ chí minh 

 

Huỳnh Thị Tú 
Trinh, Đơn vị: 
Khoa Quản trị
Kinh doanh 

 

 Thạc sĩ Nguyễn 
Thị Yến 

 

Khóa luận 

 

26/06/2020 

  

 

2 
 

Giải pháp hoàn thiện quy 
trình  
tuyển dụng tân tuyển của 
ngân hàng thương mại cố
phần kỹ thương việt nam 
(khu vực thành phố hồ chí 
minh) 

 

Phan Nguyễn Hữu 
Duyên, Đơn vị: 
Khoa Quản trị
Kinh doanh 

 

 Thạc sĩ Nguyễn 
Thị Yến 

 

Khóa luận 

 

26/06/2020 

  

 

3 
 

Nghiên cứu khả năng phát 
triển kênh phân phối bảo 
hiểm trực tuyến qua sàn 
giao dịch thương mại điện 
tử 

 

Đỗ Thị Kim Lê, 
Đơn vị: Khoa 
Quản trị Kinh 
doanh 

 

 Thạc sĩ Nguyễn 
Thị Yến 

 

Khóa luận 

 

26/06/2020 

  

 

4 
 

Phân tích ảnh hưởng của 
các yếu tố marketing mix 
đến nhận biết thương hiệu: 
trường hợp công ty jobtest 

 

Nguyễn Ngọc 
Duyên, Đơn vị: 
Khoa Quản trị
Kinh doanh 

 

 Thạc sĩ Nguyễn 
Thị Yến 

 

Khóa luận 

 

26/06/2020 

  



8. Hướng dẫn sinh viên - học viên thực hiện khóa luận, luận văn, luận án 

TT Tên đề tài Tên học viên Tên người 
hướng dẫn 

Loại hướng 
dẫn 

Thời gian 
 bảo vệ 

Giờ NCKH 
(Cá nhân tính) 

Giờ NCKH 
(Đơn vị xác nhận) 

 

5 
 

Hoàn thiện công cụ
Internet trong quá trình 
thu hút ứng viên tại Công 
ty TNHH Truyền thông 
Mẹ&Con 

 

Trần Như Ý, Đơn 
vị: Khoa Quản Trị
Kinh Doanh 

 

 Thạc sĩ Nguyễn 
Thị Yến 

 

Khóa luận 

 

13/05/2021 

  

 

6 
 

Các yếu tố tác động đến ý 
định sử dụng ứng dụng 
tìm kiếm việc làm:
nghiên cứu trường hợp 
sinh viên trên
địa bàn thành phố hồ chí 
minh 

 

Nguyễn Cao Kỳ
Duyên, Đơn vị: 
Khoa Quản trị
Kinh doanh 

 

 Thạc sĩ Nguyễn 
Thị Yến 

 

Khóa luận 

 

14/05/2022 

  

 

7 
 

Factors affecting 
consumers' purchase 
intention through shopee 
e-commerce platform in 
vietnam 

 

Lê Chăm Anh, 
Đơn vị: Khoa 
Quản trị Kinh 
doanh 

 

 Thạc sĩ Nguyễn 
Thị Yến 

 

Khóa luận 

 

14/05/2022 

  

 

8 
 

Improving the 7ps 
marketing mix strategy of 
internet service at branch 
of fpt telecom joint stock 
company - sg04 business 
center 

 

Nguyễn Quang 
Lâm, Đơn vị: 
Khoa Quản trị
Kinh doanh 

 

 Thạc sĩ Nguyễn 
Thị Yến 

 

Khóa luận 

 

14/05/2022 

  

Người khai 

Nguyễn Thị Yến 

Trưởng đơn vị 
(Họ tên và chữ ký) 

Ngày 22 tháng 05 năm 2022 


