
LÝ LỊCH KHOA HỌC

ĐẠI HỌC QUỐC GIA
Thành phố Hồ Chí Minh

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: Lê Cát Vi

2. Ngày sinh: 07/09/1991

3. Nam/nữ: Nữ

4. Nơi đang công tác:

6. Học hàm:

5. Học vị:

Chức vụ:

TT Cơ quan Cá nhân

1  Địa chỉ  Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Thủ Đức, TP.HCM
 354/120B Phan Văn Trị, Phường 11, Bình Thạnh, Tp
Hồ Chí Minh

2  Điện thoại/Fax  028 372 44 551  0935027991

3  Email  phongdaotao@uel.edu.vn  vilc@uel.edu.vn

7. Thông tin liên lạc

(Thông tin trong 5 năm gần nhất và có liên quan trực tiếp đến đề tài/dự án đăng ký)

năm đạt:

năm phong:

Phòng/Ban: Khoa Quản trị kinh doanh

(Biểu mẫu 2)

Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu

Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB

8. Trình độ ngoại ngữ:

1

9. Thời gian công tác:

Thời gian Nơi công tác Chức vụ

10. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành Tên luận án tốt nghiệp

TT Tên ngoại ngữ



II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Đề tài/dự án:

TT Tên đề tài/dự án
Mã số và cấp

quản lý
Thời gian
thực hiện

Kinh phí
Chủ nhiệm/
Tham gia

Ngày
nghiệm thu

Kết quả

1  Quy hoạch Tỉnh Thừa Thiên Huế   C2021-abc 12 tháng  0  Thành viên

2. Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh:

TT Tên SV, HVCH, NCS Tên luận án
Năm tốt
nghiệp

Bậc đào
tạo

Sản phẩm của đề
tài/dự án

(chỉ ghi mã số)

1

III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ

1.1. Sách xuất bản quốc tế

TT Tên sách

Sản phẩm của đề
tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/
đồng tác giả Bút danh

1

1.2. Sách xuất bản trong nước

TT Tên sách

Sản phẩm của đề
tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/
đồng tác giả Bút danh

1

2.1. Đăng trên tạp chí quốc tế

TT
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/
dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN
(ghi rõ thuộc ISI hay không) Điểm IF

2. Bài báo

1
 Duong Tien Ha My, A Bayesian Analysis of Tourism on
Shadow Economy in ASEAN CountriesStudies in Systems,
Decision and Control, 02/06/2022

 2198-4182

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/
dự án

(chỉ ghi mã số)
Số hiệu ISSN

Ghi chú

1
 Phó giáo sư Tiến sĩ Võ Thị Ngọc Thúy, Nhận diện hình ảnh và
tính cách thương hiệu vùng liên kết du lịch Thành phố Hồ Chí
Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu LongTạp chí
Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á , 31/01/2022

 2515-964X

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

TT
Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi

tố chức

Sản phẩm của đề tài/
dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu
 ISBN Ghi chú

1
Lê Cát Vi, A study on experiences in environment management
in hospitality: lessons for Vietnam. Hội thảo khoa học quốc tế
thường niên các nhà khoa học trẻ khối kinh tế & kinh doanh
2020 (ICYREB 2020), 15/01/2021

 978-604-55-7883-4

2
Lê Cát Vi, Ảnh hưởng của COVID-19 đến lĩnh vực du lịch và
hàm ý chính sách cho lĩnh vực du lịch tại Việt Nam. Hội thảo
khoa học quốc tế thường niên các nhà khoa học trẻ khối kinh tế
& kinh doanh 2020 (ICYREB 2020), 15/01/2021

 978-604-55-7883-4



2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

TT
Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi

tố chức

Sản phẩm của đề tài/
dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu
 ISBN Ghi chú

3
Nguyễn Hồng Uyên, Integrating Environmental Technology in
Environmental Management for Hotel industry: Theoretical
basis and practical experience lessons. Hội thảo quốc tế thường
niên dành cho nhà khoa học trẻ khối trường Kinh tế & Kinh
doanh - ICYREB 2021, 01/12/2021

 978-604-343-391-3

4
Lê Cát Vi, Frontline employees' emotional exhaustion and its
influences on hospitality sector during Covid-19 crisis. Hội thảo
quốc tế các nhà khoa học trẻ của các trường khối kinh tế & kinh
doanh (ICYREB 2021), 21/12/2021

 978-604-343-391-3

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

TT
Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi

tố chức

Sản phẩm của đề tài/
dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu
 ISBN Ghi chú

1
Lê Cát Vi, MÔ HÌNH TPACK TRONG DẠY - HỌC TÍCH
CỰC. CHIA SẺ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC ĐÀO
TẠO VÀ GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC KHỐI KINH TẾ VÀ QUẢN
LÝ TRONG THỜI ĐẠI 4.0, 25/11/2020

2
Lê Cát Vi, Sự tác động của Covid-19 đến các ngành du lịch và
một số khuyến nghị cho quá trình phục hồi theo hướng chuyển
đổi số trong du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quản trị kinh
doanh trong nền kinh tế số, 06/01/2022

978-604-339-813-7

3
Lê Cát Vi, The mediating role of emotional exhaustion towards
frontline labour in service sector. Cán bộ, giảng viên trẻ và
người học sau đại học năm học 2020-2021, 10/10/2021

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG

1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp Năm cấp

1

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent)

TT Tên bằng

Sản phẩm của đề tài/
dự án

(chỉ ghi mã số)
Số hiệu

Năm
cấp

Nơi cấp
Tác giả/

đồng tác giả

1

3. Bằng giải pháp hữu ích

TT Tên giải pháp

Sản phẩm của đề tài/
dự án

(chỉ ghi mã số)
Số hiệu

Năm
cấp

Nơi cấp
Tác giả/

đồng tác giả

1

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu

TT
Tên công nghệ/ giải  pháp hữu ích

 đã chuyển giao
Hình thức, quy mô, địa chỉ

áp dụng
Năm chuyển

giao

Sản phẩm của đề tài/
dự án

(chỉ ghi mã số)

1

V. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước



1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh

1

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh

1

3. Tham gia làm việc tại Trường  Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia

1

Ngày ... tháng ... năm ....

Người khai
(Họ tên và chữ ký)

Lê Cát Vi


