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Nguyễn Hồng Thái

I. THÔNG TIN CHUNG II. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ngày sinh: 11 tháng 12 năm 1966

Giới tính: Nam

Nơi sinh: Hà Nội

Đơn vị công tác: Bộ môn Quản trị kinh 
doanh – Khoa VTKT - trường đại học 
GTVT: Phường Láng Thượng - Quận 
Đống Đa – Thành phố Hà Nội

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

Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp
1991-1993: Tự động hóa quản lý ngành ĐSVN
1995: Đánh giá, kiểm kê hiện trạng TSCĐ xí nghiệp thành viên trong xí 
nghiệp LHVTĐS KV1, Trường GTVT
1998: Quy hoạch, tổ chức quản lý vận tải Container vùng trọng điểm 
phía Bắc, Bộ GD-ĐT
1999: Một số biện pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh 
của DNVT, Bộ GD-ĐT
2002: Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của 
công ty VMS, Bộ GD-ĐT
2003: Chương trình tính toán thử nghiệm các chỉ tiêu  tổng hợp của khu 
vực dịch vụ, Bộ Kế hoạch Đầu tư
2006: Các giải pháp thực hiện chuyển đổi DNNN trong ngành GTVT 
thành công ty  TNHH 1TV, Bộ GD-ĐT
2007: Thực trạng giải pháp đẩy mạnh phát triển khu công nghê cao 
TPHCM., Ban Kinh Tế TW Đảng
2010: Tăng cường toàn diện năng lực quản lý ODA trong lình vực phát 
triển CSHT GT, Bộ GD-ĐT
2009: Mô hình hợp tác công ty – PPP trong phát triển CSHT GT, Bộ 
GD-ĐT
2011: Nghiên cứu xây dựng các yêu cầu chung cho vé điện tử lưu trữ 
giá trị, đa kết nối và hệ thống thanh toán bù trừ trung tâm cho hệ thống 
GTCC, Bộ GTVT
2012: Đề xuất mô hình và điều kiện để triển khai ứng dụng  mô hình hợp 
tác công tư trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ 
ở Việt Nam từ nay đến 2020, Trường đại học GTVT
2015: Nghiên cứu phát triển nhân lực quản lý và khai thác đường cao 
tốc Việt Nam, Bộ GTVT


