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LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

I.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 

1. Họ và tên: DOÃN THỊ MAI HƢƠNG  

2. Ngày tháng năm sinh: 22.02.1973 

3 Quê quán: Hà Nội  

4. Học vị: Tiến sĩ, 2002, Liên Bang Nga, 

5. Đơn vị công tác: Trường Đại học Lao động – Xã hội. 

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo 

Năm xuất 

bản 
Tên sách/loại sách 

Mức độ tham gia 
(chủ biên, đồng tác giả) 

Nhà xuất bản 

2000 
Тамможeнная логистика 

Logistic hải quan 
Đồng tác giả 

Издательство Санкт- 

Петербургского 

государственного  

университета 

экономики и 

финансов 

Trường Đại học Kinh tế 

và Tài chính Saint – 

Petersburg 

2012 
Lịch s  các học thuyết  inh 

tế 
Đồng tác giả 

NXB Chính trị - Hành 

chính,  2012 

 

2016 
Dân số và phát triển với 

quản lý 
Đồng tác giả 

NXB Đại học Kinh tế 

quốc dân, 2016 

2017 

Chăm sóc người cao tuổi ở 

Việt Nam – Thực trạng và 

giải pháp 

Đồng tác giả 
 

NXB Lao động, 2017 

2017 

Dân số, tài nguyên và môi 

trường trong phát triển bền 

vững 

Đồng tác giả 
NXB Đại học Kinh tế 

quốc dân, 2017 

2017 Quản trị marketing Đồng chủ biên NXB Lao động, 2017 

2020 Kinh tế vi mô Đồng chủ biên NXB Bách khoa, 2020 

2021 
Bài giảng Kinh tế Vi mô ứng 

dụng 
Đồng chủ biên 

NXB Công thương, 

2021 

 

2. Các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nƣớc và nƣớc ngoài 

TT Tên bài báo  Số tác giả Đăng trên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa 

học
 

Website 

(nếu có) 

1 Анализ динамики 

Российско-

Вьетнамского 

внешнеторгового 

01  Экономическая кибернетика: 

Системный анализ в экономике и 

управлении,  выпуск 2, Санкт- 

Петербургский государственный  
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оборота  

Phân tích sự biến 

động của  im ngạch 

ngoại thương Nga-

Việt 

 

университет экономикки и 

финансов 

 ISBN 5 -7310 - 1294 – 6 

Phân tích hệ thống về  inh tế và quản 

lý, Số 2, Đại học Kinh tế và Tài chính 

St. Petersburg 

 

2 Валютные риски 

при заключении 

внешнеторговых 

контрактов 

Rủi ro ngoại tệ trong 

 ý  ết các hợp đồng 

ngoại thương 

 

01 Научная сессия профессорско – 

преподавательского состава 

научных сотрудников и аспирантов 

по итогам НИР 1999 года 

Сборник  докладов Издательство 

Санкт- Петербургского 

государственного  университета 

экономикки и финансов, 

ISBN 5-7310-1242-3 

Kỷ yếu hội thảo  hoa học của giảng 

viên và nghiên cứu sinh năm 1999 

Nhà xuất bản  Đại học Kinh tế và Tài 

chính St. Petersburg, 

 

 

 

3 Взаимосвязь 

коммерческих 

рисков по 

внешнеторговым 

операциям и 

способа расчетов по 

контракту 

Quan hệ giữa  rủi ro 

thương mại trong  

hoạt động ngoại 

thương và phương 

thức thanh toán theo 

hợp đồng 

 

01 Научная сессия профессорско – 

преподавательского состава 

научных сотрудников и аспирантов 

по итогам НИР 2000 года 

Сборник докладов Издательство 

Санкт- Петербургского 

государственного  университета 

экономикки и финансов, 

ISBN 5-7310-1369-1 

Kỷ yếu hội thảo  hoa học của giảng 

viên và nghiên cứu sinh năm 2000 

Nhà xuất bản  Đại học Kinh tế và Tài 

chính St. Petersburg, 

 

 

4 Управление риском 

и страхование в 

экономике Вьетнама 

Quản lý rủi ro và bảo 

hiểm trong nền  inh 

tế Việt Nam 

 

01 Научная сессия профессорско – 

преподавательского состава 

научных сотрудников и аспирантов 

по итогам НИР 2001 года 

Сборник докладов Издательство 

Санкт- Петербургского 

государственного  университета 

экономикки и финансов, 

ISBN 5-7310-1575-9 

Kỷ yếu hội thảo  hoa học của giảng 

viên và nghiên cứu sinh năm 2001 

Nhà xuất bản  Đại học Kinh tế và Tài 

chính St. Petersburg, 

 

 

5 Международная 

практика 

нетарифного 

регулирования 

01 Экономика и управление 

производством, выпуск 2, Северо – 

западнный государственный  

заочный университет 
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внешнеторговых 

потоковых 

процессов 

Thực tiễn các  công 

cụ phi thuế quan 

trong thương mại 

quốc tế 

Kinh tế và Quản lý sản xuất, số 2, Đại 

học Quốc gia Tây Bắc 

6 К вопросу 

статической оценки 

внешнеторгового 

оборота России и 

Вьетнама 

Đánh giá về  im 

ngạch ngoại thương 

của Nga và Việt Nam 

 

01 Экономика и управление 

производством, Северо – 

западнный государственный  

заочный университет 

Kinh tế và Quản lý sản xuất, Đại học 

Quốc gia Tây Bắc 
 

7 Усиление 

межвузовского 

научно – 

технологического 

сотрудничества 

Вьетнама с Россией 

 

Tăng cường hợp tác 

 hoa học và công 

nghệ giữa các trường 

đại học Việt Nam và 

Nga 

 

01 Обовновление механизмов и 

моделей сотрудничества в науке, 

технологиях и инновациях между 

Вьетнамом и странами СНГ: 

возможности, вызовы и 

перспективы; 

 Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: 

Đổi mới mô hình hợp tác về khoa học 

và công nghệ của Việt Nam với các 

nước SNG: Cơ hội, thách thức và 

triển vọng, NXB Khoa học Xã hội 

ISBN: 978-604 -944-399-2 

 

8 Đổi mới quản lý 

nguồn nhân lực tổ 

chức trong bối cảnh 

biến đổi nhân  h u 

học và già hóa dân số 

02 Tạp chí Lao động – Xã hội  

ISSN 0866 -7643 

 

9 Kinh nghiệm nâng 

cao năng lực nghiên 

cứu khoa học và công 

nghệ cho giảng viên 

của một số nước trên 

thế giới và một số gợi 

ý cho Việt Nam 

02 Tạp chí Đại học Sài Gòn  

ISSN 1859 - 3208 

 

10 Một số quan điểm cần 

ứng dụng trong quản 

lý và s  dụng người 

cao tuổi 

02 Tạp chí Lao động – Xã hội  

ISSN 0866 -7643 
 

11 Bất bình đẳng giáo 

dục giữa nông thôn và 

thành thị Việt Nam 

những năm gần đây 

02 Tạp chí Kinh tế và Dự báo  

ISSN 0866.7120 
 

12 Nâng cao chất lượng 

đội ngũ công nhân – 

Tiến đề phát triển bền 

vững của công ty 

TNHH Cơ  hí chính 

02 Tạp chí Lao động – Xã hội 

ISSN 0866 -7643 
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xác Thăng Long 

13 Quản trị nguồn nhân 

lực tổ chức trong bối 

cảnh biến đổi nhân 

kh u học 

01 Tạp chí Kinh tế và Quản lý  

ISSN 1859 - 4565 
 

14 Kinh nghiệm chăm 

sóc người cao tuổi 

của một số nước trên 

thế giới và một số gợi 

ý cho Việt Nam 

01 Tạp chí Lao động – Xã hội 

ISSN 0866 -7643 

 

15 Tuyển dụng nhân lực 

trong các tổ chức 

công 

02 Tạp chí Kinh tế và Quản lý 

ISSN 1859 - 4565  

16 Các nhân tố ảnh 

hưởng đến năng lực 

nghiên cứu khoa học 

của đội ngũ giảng 

viên đại học 

01 Tạp chí Quản lý nhà nước 

ISSN 2354 -0761 

 

17 Động lực và tạo động 

lực lao động trong 

lĩnh vực khoa học 

công nghệ ở Việt 

Nam hiện nay 

02 Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình 

Dương 

ISSN 0868 – 3808, Số 498, 2017  

18 Bất bình đẳng giáo 

dục ở nông thôn và 

thành thị 

02 Tạp chí Kinh tế và phát triển 

ISSN: 1859 - 0012  

19 Labor and 

employments for 

elderly people in 

Vietnam 

03 13th International Conference on 

Humanities and Social Science (IC-

HUSO), 2nd – 3rd November, 2017, 

Thailand 

 

20 Già hóa dân số và 

việc đáp ứng nhu cầu 

của người cao tuổi tại 

Việt Nam hiện nay 

03 

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình 

Dương, ISSN 0868 – 3808, số 502, 

9/2017 
 

21 The impacts of 

international 

intergration on the 

social – labor field in 

Vietnam 

02 BAASANA International Conference 

in Vietnam, ISSN: 2471-6847,  

Volume 8, 2018  

22 Thu hút nguồn nhân 

lực của các công ty đa 

quốc gia và bài học 

kinh nghiệm cho các 

doanh nghiệp Việt 

Nam 

03 Tạp chí Lao động – Xã hội 

ISSN 0866 -7643, số 583, 9/2018 

 

23 Education abroad and 

foreign training of 

students and 

specialists as an 

effective incentive of 

increasing the level of 

human capital  

development in the 

02 Yправленческое консультирование 

  2019 số 3, ISSN 1726 - 1139, E-

ISSN 1816-8590  

Website: https://sziu.ranepa.ru/nauka-

i-konsalting/nauchnye-zhurnaly  

  

 

 

https://sziu.ranepa.ru/nauka-i-konsalting/nauchnye-zhurnaly
https://sziu.ranepa.ru/nauka-i-konsalting/nauchnye-zhurnaly
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Forestry of Vietnam 

Oбучение за 

рубежом и 

зарубежные 

стажировки 

студентов и 

специалистов 

как эффективный 

стимул повышения 

уровня развития 

человеческого 

капитала в лесной 

отрасли вьетнама 

24 Đánh giá tác động của 

tỷ giá đến lạm phát và 

tăng trưởng kinh tế ở 

Việt Nam 

03 Kỷ yếu Hội thảo  hoa học quốc gia 

năm 2019, NXB Tài chính 

Cải thiện môi trường kinh doanh nâng 

cao năng lực cạnh tranh của Việt 

Nam trong cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ 4 

 

25 Impact of meaningful 

work on elderly 

people’s intention to 

continue working 

after retirement: A 

Vietnamese study 

 

03 E3S Web of Conferences, vol 164, 

2020  

 

26 Nghiên cứu tác động 

của chính sách của tổ 

chức và các nhân tố 

thuộc về lao động 

người cao tuổi đến sử 

dụng hiệu quả lao 

động người cao tuổi 

Việt Nam 

01 Khoa học thương mại, 2020 

 

27 Nghiên cứu tác động 

của  mạng tri thức đến 

quá trình học tập ở 

đội ngũ giảng viên  

02 Kinh tế và Dự báo, số 18,  6/2020 

ISN 0866-7120 
 

28 Nghiên cứu nhu cầu 

làm việc của người 

cao tuổi  

ở Việt Nam hiện nay 

01 Tạp chí Kinh tế và Quản lý  

ISSN 1859 – 4565, Số 37 (3-2021) 
 

29 Chiến lược an ninh 

linh hoạt và lợi ích 

của lao động cao tuổi 

tại nơi làm việc tại 

các tỉnh phía Bắc Việt 

Nam 

02 Tạp chí Kinh tế và phát triển 

ISSN: 1859 – 0012, số 290, 2021 

 

30 Khắc phục khiếm 

khuyết trên thị trường 

lao động vùng dân tộc 

thiểu số 

02 Tạp chí Kinh tế và Quản lý  

ISSN 1859 – 4565, số 40, 2021 
 

31 Thu hút và duy trì đội 03 Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh  
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ngũ giáo viên tại các 

vùng  hó  hăn ở Việt 

Nam 

xã hội, số 1, 2021 

32 Determinants 

Influencing 

Management 

Competency of Small 

and Medium 

Enterprise Directors 

in Vietnam  

 

 

05 Journal of Asian Finance, Economics 

and Business Vol 8 No 12 (2021) 

0107–0115, ESCI 

 

33 Thực hiện trách 

nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp có vốn 

đầu tư trực tiếp nước 

ngoài tại Việt Nam 

 03 Tạp chí Nguồn nhân lực và An sinh 

xã hội, số  3, ISSN  2815-5610, 2022 
 

 

3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp 

TT Thời gian 

thực hiên 
(năm bắt đầu và 

kết thúc) 

Tên chƣơng trình, đề tài, 

mã số đề tài 

Mức độ tham 

gia 

Cấp 

quản lý 

đề tài 

Năm 

nghiệm 

thu 

1 
2006  Bài tập Kinh tế học  Tham gia viết 

Đề tài cấp 

Học viện 
2006 

2 
2009 

 iáo trình:  Lịch s  các học 

thuyết  inh tế thế  ỷ XX  Tham gia viết 
Đề tài cấp 

Học viện 
2009 

3 
2010 

Bài giảng:  Kinh tế Công 

cộng  
Chủ nhiệm đề 

tài 

Đề tài cấp 

Học viện 
2010 

4 
2011 

  Lịch s  các học thuyết  inh 

tế  Tham gia viết 
Đề tài cấp 

Học viện 
2011 

5 
2011 

 iáo trình nội bộ:  Kinh tế 

Công cộng  
Chủ nhiệm đề 

tài 

Đề tài cấp 

Học viện 
2011 

6 
2012 

 iáo trình in sách:  Kinh tế 

Công cộng  
Chủ nhiệm đề 

tài 

Đề tài cấp 

Học viện  
2012 

7 

2009 

Tác động của  hủng hoảng tài 

chính tiền tệ đến hoạt động 

 inh tế đối ngoại của Việt Nam 

Thành viên Ban 

chủ nhiệm đề 

tài, thư  ý  

Đề tài cấp 

Bộ 
2009 

8 

2014 

Giải pháp nâng cao năng lực 

nghiên cứu khoa học và công 

nghệ trong lĩnh vực lao động - 

xã hội cho đội ngũ giảng viên 

tại các trường đại học thuộc Bộ 

Lao động - Thương binh và xã 

hội 

Chủ nhiệm đề 

tài 

Đề tài cấp 

Bộ 
2014 
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9 
2014 

Chăm sóc người cao tuổi ở 

Việt Nam - Thực trạng và giải 

pháp 
Tham gia 

Đề tài cấp 

nhà nước 
2017 

10 
2018 

Giải pháp s  dụng hiệu quả lao 

động người cao tuổi 
Chủ nhiệm đề 

tài 

Đề tài cấp 

Bộ 
2019 

 

Hà Nội, ngày ......... tháng........ năm 20… 
 

 

 

 


