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TT Tình trạng Tên đề tài Người thực hiện 

Thời gian thực 

hiện 

    Năm 2008 Họ tên 
Vai trò 

Bắt 

đầu Kết thúc  

1 Nghiệm thu 
Xây dựng và phát triển thương hiệu chè Việt Nam 

trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 
ThS. Nguyên  Thu Hà 

Chủ nhiệm dề tài 2008 2009 

2 Nghiệm thu 
Học thuyết kinh tế trọng thương và những gợi ý 

chính sách đối với        Việt nam 
TS Phạm Thị Hồng Điệp 

Chủ nhiệm dề tài 2008 2010 

3 Nghiệm thu 
Hoạt động Marketing  internet của các doanh 

nghiệp tại VN – Thực trạng và giải pháp 
TS. Nguyễn Thị Phi Nga 

Chủ nhiệm dề tài 2008 2010 

4 Nghiệm thu 

Nghiên cứu mối quan hệ giữa văn hóa doanh 

nghiệp và chiến lược doanh nghiệp trong giai đoạn 

chuyển đổi kinh tế ở Việt Nam 

1. ThS. Nguyễn Anh Tuấn  

2. ThS. Nguyễn Phương Mai.                                  
Chủ nhiệm dề tài 2008 2010 

    Năm 2009             

    Đề tài đặc biệt, trọng điểm ĐHQG             

1 Nghiệm thu 

Xác lập cơ sở khoa học, thực tiễn và quy trình xây 

dựng chương trình đào tạo theo cách tiếp cận 

CDIO và áp  dụng cho nghành kinh tế đối ngoại 

TS. Vũ Anh Dũng 

Chủ nhiệm dề tài 2009 2011 

    Đề tài cấp ĐHQG       Chủ nhiệm dề tài     



1 Nghiệm thu 

Vai trò của công ty xuyên Quốc gia đối với sự 

tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của nước tiếp 

nhận đầu tư:   Trường hợp Trung Quốc 

ThS Nguyễn Việt Khôi 

Chủ nhiệm dề tài 2009 2011 

2 Nghiệm thu 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người 

tiêu dùng Hà Nội về vệ sinh an toàn thực phẩm 
TS Nguyễn Thị Phi  Nga 

Chủ nhiệm dề tài 2009 2011 

3 Nghiệm thu 
Việc từ bỏ sản phẩm và thương hiệu: nguyên 

nhân, chiến lược và quy trình thực hiện 
TS Vũ Anh Dũng 

Chủ nhiệm dề tài 2009 2011 

3 Nghiệm thu 

Cách tiếp cận cân bằng tổng thể trong dự báo lạm 

phát và tăng trưởng ở Việt Nam: mô hình tự hồi 

quy véc tơ Bayes (BVAR) 

TS Nguyễn Thị Thu Hằng 

Chủ nhiệm dề tài 2009 2011 

    Đề tài cấp Trường       Chủ nhiệm dề tài     

1 Nghiệm thu 
Cách tiếp cận của các nước đang phát triển về tự 

do hóa thương mại dịch vụ trong vòng Doha 
ThS Vũ Thanh Hương 

Chủ nhiệm dề tài 2009 2011 

2 Nghiệm thu 
Tái cơ cấu tổ chức Ngân hàng Thương mại cổ 

phần Ngoại thương theo định hướng chiến lược 
ThS Nguyễn Anh                                              Tuấn 

Chủ nhiệm dề tài 2009 2011 

3 Nghiệm thu 

Các mô hình hoạch định chiến lược và bài học 

kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại Việt 

Nam 

ThS Nguyễn Phương  Mai 

Chủ nhiệm dề tài 2009 2011 

    Năm 2010       Chủ nhiệm dề tài     

1 Nghiệm thu 
Xuất khẩu dịch vụ trong bối cảnh toàn cầu hóa: 

kinh nghiệm quốc tế và những gợi ý cho Việt Nam 
PGS.TS. Hà Văn Hội 

Chủ nhiệm dề tài 2010 2012 

    Đề tài cấp ĐHQG       Chủ nhiệm dề tài 2010 2012 

1 Nghiệm thu 
Đánh giá tác động của Hiệp định đối tác kinh tế 

Việt Nam - Nhật Bản đối với kinh tế Việt Nam 
TS. Nguyễn Anh Thu 

Chủ nhiệm dề tài 2010 2012 

2 Nghiệm thu 
Tự do hóa thương mại dịch vụ ngân hàng của Việt 

Nam trong khuôn khổ WTO 
ThS. Vũ Thanh Hương 

Chủ nhiệm dề tài 2010 2012 



3 Nghiệm thu 

Vai trò của Tạp chí Khoa học đối với các trường 

đại học: Giải pháp cho Chuyên san Kinh tế và 

Kinh doanh - Tạp chí Khoa học, Đại học Kinh tế 

-ĐHQGHN 

TS.  Đinh Việt Hoà 

Chủ nhiệm dề tài 2010 2012 

    Đề tài cấp Trường       Chủ nhiệm dề tài     

1 Nghiệm thu 
Nghiên cứu những rào cản trong thực thi chiến 

lược tại một số doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội 
ThS.  Nguyễn Phương  Mai 

Chủ nhiệm dề tài 2010 2012 

2 Nghiệm thu 

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng 

thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam thời 

kỳ hậu WTO 

ThS.  Nguyễn Anh Tuấn  

Chủ nhiệm dề tài 2010 2012 

3 Nghiệm thu 

Nghiên cứu giải pháp gắn đào tạo với sử dụng cử 

nhân quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh 

tế-ĐHQGHN 

TS.   Nguyễn Ngọc Thắng 

Chủ nhiệm dề tài 2010 2012 

4 Nghiệm thu 

Nghiên cứu chiến lược Marketing các sản phẩm 

chăm sóc cá nhân và gia đình của công ty 

Unilever 

ThS.  Nguyễn Thu Hà 

Chủ nhiệm dề tài 2010 2012 

5 Nghiệm thu 
Xây dựng chiến lược NCKH và HPTP của 

trường ĐHKT, ĐHQGHN giai đoạn 2010 – 2015 

và tầm nhìn đến 2020 

TS Nguyễn Quốc  Việt 

Chủ nhiệm dề tài 2010 2012 

    Năm 2011             

1 
Nghiệm thu 

Sự phát triển của các mô hình nhà nước phúc lợi: 

lịch sử và lý thuyêt 
TS Phạm Thị Hồng Điệp 

Chủ nhiệm dề tài 2011 2013 

2 

Nghiệm thu 

Quản lý nhà nước về giáo dục đại học trong bối 

cảnh Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại thế 

giới: Trường hợp nghiên cứu của Đại học Quốc 

gia, Hà Nội  

TS Nguyễn Thùy Anh 

Chủ nhiệm dề tài 2011 2013 

3 

Nghiệm thu 

Nghiên cứu vai trò của Quản trị nhân sự (HRM) 

trong việc thực hiện trách nhiệm Xã hội của doanh 

nghiệp (CSR) tại tập đoàn FPT 

TS Nguyễn Ngọc  Thắng 

Chủ nhiệm dề tài 2011 2013 

4 
Nghiệm thu 

Nghiên cứu về Văn hóa doanh nghiệp Bảo Tín 

Minh Châu 
ThS Đỗ Tiến Long 

Chủ nhiệm dề tài 2011 2013 

5 
Nghiệm thu 

Chiến lược marketing Mix các sản phẩm sữa của 

công ty Vinamilk 
ThS Nguyễn Thu  Hà 

Chủ nhiệm dề tài 2011 2013 



6 

Nghiệm thu 

Kinh nghiệm xây dựng văn hóa doanh nghiệp của 

các Chaebol Hàn Quốc và gợi ý cho việc xây dựng 

văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam 

TS Nguyễn Thị Phi Nga 

Chủ nhiệm dề tài 2011 2013 

7 

Nghiệm thu 
Đánh giá khả năng áp dụng mô hình sản xuất 

tinh gọn trong doanh nghiệp nghành công 

nghiệp chế biến: Trường hợp Traphaco 

TS Phan Chí  Anh 

Chủ nhiệm dề tài 2011 2013 

8 

Nghiệm thu 
Nghiên cứu thực tiến thực hiện trách nhiệm xã 

hội của doanh nghiệp may xuất khẩu trên địa bàn 

Hà Nội 

ThS Nguyễn Phương Mai 

Chủ nhiệm dề tài 2011 2013 

9 
Nghiệm thu 

Tăng trưởng xanh: Bản chất, xu hướng phát triển 

và kinh nghiệm của Hàn Quốc 
TS Vũ Anh  Dũng 

Chủ nhiệm dề tài 2011 2013 

10 

Nghiệm thu 

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng 

trưởng kinh tế trong mô hình nền kinh tế đang phát 

triển 

TS Đào Thị Bích  Thủy 

Chủ nhiệm dề tài 2011 2013 

    Năm 2012             

1 

Đang 

 thực hiện 

Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý 

chuỗi cung ứng xanh hướng tới tăng 

trưởng xanh 

TS Vũ Anh Dũng 

Chủ nhiệm dề tài 2012 2014 

2 

Đang 

 thực hiện 

Xây dựng phần mềm quản trị cơ sở dữ 

liệu(CSDL) tích hợp liên ngành, dài hạn, đa mục 

đích đánhgiá biến động kinh tế - xã hội – môi 

trường Việt Nam 

TS Nguyễn Việt  Khôi 

Chủ nhiệm dề tài 2012 2014 

3 

Đang 

 thực hiện 

Nghiên cứu cơ sở  khoa học và thực tiễn của việc 

xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp liên ngành, dài 

hạn, đa mục đích đánhgiá biến động kinh tế - xã 

hội – môi trường Việt Nam 

TS Nguyễn Thuỳ ANH 

Chủ nhiệm dề tài 2012 2014 

4 

Đang 

 thực hiện 

Xây dựng bộ tiêu chí chọn mẫu, danh sách mẫu 

chọn, quy trình công nghệ và đội  ngũ nhân sự 

làm nền tảng cho việc xây dựng cơ sở dữ 

liệu(CSDL) tích hợp liên ngành, dài hạn, đa mục 

đích đánhgiá biến động kinh tế - xã hội – môi 

trường Việt Nam 

TS Vũ Anh  Dũng 

Chủ nhiệm dề tài 2012 2014 



5 

Đang 

 thực hiện 

 

Phát triển bền vững hệ thống ngân hàng Việt 

Nam trong bối cảnh Hội nhập kinh tế quốc tế 

TS  Phan Chí Anh 

Chủ nhiệm dề tài 2012 2014 

6 

Đang 

 thực hiện 

 

Xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực quản trị 

điều hành (corporate governance index) của ngân 

hàng thương mại Việt Nam 

TS  Trần Thị Thanh Tú 

Chủ nhiệm dề tài 2012 2014 

7 

Đang 

 thực hiện 

Phân tích năng lực cạnh tranh của Tập đoàn Bảo 

Việt 
TS 

Nguyễn Thị 

Hương 
Liên 

Chủ nhiệm dề tài 2012 2014 

8 Nghiệm thu 

Phân tích chính sách phát triển cụm công nghiệp 

gắn với phát triển kinh tế địa phương: trường hợp 

thành phố Hà nội 

TS Nguyễn Quốc  Việt 

Chủ nhiệm dề tài 2012 2014 

9 Nghiệm thu 

Đánh giá thực trạng tăng trưởng kinh tế của Việt 

Nam trong 20 năm qua và so sánh với một số 

nước đang phát triển trong khu vực Đông Nam Á 

TS Đào Thị Bích Thủy 

Chủ nhiệm dề tài 2012 2014 

10 

Đang 

 thực hiện 

Đánh giá tác động của Hiệp định thương mại 

hàng hóa ASEAN đến thương mại Việt Nam 

- ASEAN  

ThS Vũ Thị Thanh  Hương 

Chủ nhiệm dề tài 2012 2014 

11 Nghiệm thu 

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực dịch vụ công 

ích ở Việt Nam 
TS Phạm Thị Hồng  Điêp 

Chủ nhiệm dề tài 2012 2014 

12 

Đang 

 thực hiện 

Vai trò của Nhà nước trong phát triển năng 

lượng tái tạo ở Việt Nam 
TS Nguyễn Thuỳ Anh 

Chủ nhiệm dề tài 2012 2014 

13 Nghiệm thu 

Đề xuất mô hình nghiên cứu về mối quan hệ 

giữa quản trị công ty (corporate governance) 

và kết quả hoạt động kinh doanh của các công 

ty cổ phần đại chúng Việt Nam 

TS Nhâm Phong Tuân 

Chủ nhiệm dề tài 2012 2014 

14 Nghiệm thu 

Thực trang áp dụng 5S tại các doanh nghiệp 

sản xuất nhỏ và vừa ở trên địa bàn Thành phố 

Hà Nội 

TS Nguyễn Đăng Minh 

Chủ nhiệm dề tài 2012 2014 

    Năm 2013             



1 ký HĐ 

Lượng giá kinh tế do biến đổi khí hậu đối với thủy 

sản miền Bắc và đề xuất giải pháp giảm thiểu thiệt 

hại do biến đổi khí hậu 

PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh 

Chủ nhiệm dề tài 

2013 

2015 

2 ký HĐ 

Xây dựng báo cáo chuyên đề theo Quý về hội 

nhập ASEAN (+1,3,6) TS 

Nguyễn Anh Thu 

Chủ nhiệm dề tài 

2013 

2015 

3 ký HĐ 

Xây dựng mô hình quản trị tinh gọn, nhằm 

nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh 

nghiệp Việt Nam TS 

Nguyêễn Đăng Minh 

Chủ nhiệm dề tài 

2013 

2015 

 


