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I. THÔNG TIN CHUNG

Ngày sinh: 30/6/1962

Giới tính: Nữ

Chức vụ chính đang đảm nhận: 
Thành viên Hội đồng khoa học Viện 
nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu 
và Cạnh tranh

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

- 2003: Tiến sĩ Marketing, Đại học Quốc gia Singapore, Singapore

- 1995: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, ĐạI học Boise State, Idaho, USA

- 1983: Cử nhân (lên kế hoạch kinh doanh), Đại học Kinh tế Quốc dân, 
Hà Nội, Việt Nam

Khác:

- 11/2011: Chứng chỉ quản lý tri thức cho ASEAN: “Diễn đàn tri thức 
Nonaka cho kiến thức toàn cầu”, JICA Tokyo

- 6/2010: Chứng chỉ Quản lý chiến lược cho các nhà quản lý cấp cao, Trung tâm đào tạo Việt Nam - Singapore, Hà Nội

- 2/2009: Chứng chỉ quản lý và kỹ năng lãnh đạo cho các nhà quản lý cấp cao, Trung tâm đào tạo Việt Nam - Singapore, 
Hà Nội

- 9/2008: Chứng chỉ đào tạo huấn luyện viên: Phương pháp đào tạo, Trung tâm đào tạo Việt Nam - Singapore, Hà Nội

- 10/1999: Chứng chỉ về Quản lý lớp học và Kỹ năng giao tiếp vấn đáp, Hội đồng Anh, Hà Nội

- 10/1998: Chứng chỉ về Quản lý Học tập, Trường Kinh doanh Durham, Vương quốc Anh

- 1994: Đào tạo Chứng chỉ huấn luyện viên, Viện Quản lý Poon Kam Kai (Hồng Kông), Hà Nội

II. KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

- 9/2011 - nay: Phó tổng biên tập, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hanoi, Vietnam.
- 11/2010 – 9/2011: Viện trưởng Viện Chính sách công và Quản lý, và giảng viên cao cấp, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)
- 11/2008 – 11/2010: Giám đốc Trung tâm Kinh tế Phát triển và Chính sách Công Việt Nam - Hà Lan, và giảng viên cao 
cấp, NEU
- 10/2006 – 11/2008: Phó Giám đốc NEU Graduate School, và giảng viên cao cấp, NEU
- 11-12/ 2006; 7/2011: Học bổng tham quan tại Đại học Chuo (Nhật Bản) Tham gia giảng dạy tại Đại học Doshisha, và 
thuyết trình tại Đại học Ritsumeikan (Nhật Bản)
- 6-7/2009; 7/2006; 2008: Giảng dạy Phương pháp nghiên cứu cho chương trình Tiến sĩ Việt-Lào và chương trình MBA 
Việt-Lào tại Đại học Quốc gia Lào (Lào)
- 8-12/2005: Đến thăm giáo sư tại Đại học bang Washington (Hoa Kỳ) Thăm và thuyết trình tại Đại học bang California 
SanMarcos (Mỹ)
- 10/2004: Tham quan nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Swinburne (Úc)
- 1999 – 10/2006 Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), Trưởng khoa Kinh doanh và Quản lý Hoạt động; giảng viên cao cấp, 
nhà nghiên cứu và tư vấn. 
- 1998 - 1999: NEU Business School, Phó Trường khoa  Quản lý Tiếp thị & Điều hành; giảng viên, nhà nghiên cứu và tư vấn
- 1996 - 1997: Đại học Kinh tế quốc dân, Business School, Quản lý chương trình Henley MBA, một chương trình hợp tác giữa 
Đại học Quản trị Henley, Vương quốc Anh và Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam. Giảng viên, nhà nghiên cứu và tư vấn
- 1996 -1999: Đại học Kinh tế Quốc dân, Business School, Quản lý Chương trình Boise MBA, một chương trình MBA của 
Mỹ theo dự án SIDA. Giảng viên, nhà nghiên cứu và tư vấn
- 1996: Giảng viên khoa PR, Ore-Ida Foods, Inc., Hoa Kỳ. Thăm đồng nghiệp tại Trường Kinh doanh và Kinh tế, Đại học Boise 
State, Hoa Kỳ.
- 1995: Thực tập tại Boise Family YMCA, Idaho, Hoa Kỳ.
- 1984 - nay: Giảng viên tại NEU: Giảng dạy các chương trình Tiến sĩ và Thạc sĩ tại Việt Nam như: Chương trình Tiến sĩ NEU, 
Chương trình MBM (Bỉ), MBA NEU, Boise MBA (Mỹ), WSU MBA (Mỹ), HUT MBA (USA) , DSU MBA (Mỹ), Henley MBA (Anh), 
CFVG's MBA và các chương trình EMBA của PGSM (Pháp) (giảng dạy các môn học liên quan đến tiếp thị và phương pháp 
nghiên cứu). 
Giảng dạy các khóa học đại học cho Chương trình Cử nhân Quốc tế (IBD) và Chương trình Giáo dục Nâng cao (bằng tiếng Anh). 
Phát triển chương trình giảng dạy và cung cấp các khóa đào tạo khác nhau cho các công ty và tổ chức ở Việt Nam bao 
gồm các kỹ năng nghiên cứu, chiến lược tiếp thị, kỹ năng bán hàng, Đào tạo Giảng viên (TOT), kỹ năng quản lý, tinh thần 
kinh doanh và quản lý doanh nghiệp nhỏ, quản lý chiến lược và quản lý thay đổi. 
Thực hiện một số dự án nghiên cứu khoa học và tư vấn các dự án nghiên cứu cho các viện và tổ chức khác nhau


