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BỘ LAO ĐỘNG – THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC  

  

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 

1. Họ và tên: LÊ THANH HÀ 

2. Năm sinh:        1968    

3. Nam/Nữ:    Nam   

4.  Học hàm:      PGS                                               Năm đƣợc phong: 2009 

     Học vị:           Tiến sỹ                                          Năm đạt học vị:    1994     

5. Chức vụ công tác: Chủ tịch Hội đồng trƣờng, Trƣờng ĐH Lao động – Xã hội. Tổng biên 

tập tạp chí NNL và ASXH. 

 

II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 

1. Các bài báo khoa học được công bố 

TT 
Tên bài báo 

 

Tác giả 

hoặc   

đồng tác 

giả 

Nơi công bố 

(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo 

khoa học đã đăng) 

Năm 

công 

bố 

1 Tạo nguồn vốn phục vụ cho 

việc chuyển dịch cơ cấu lao 

động nƣớc ta. 

Tác giả Tạp chí Tài chính, Bộ Tài 

chính 

1996 

2 Từ Văn Yên, suy nghĩ về các 

giải pháp nhằm nâng cao mức 

sống vùng núi phía Bắc 

Tác giả Tạp chí Lao động và Xã hội, 

Bộ Lao động – Thƣơng binh 

và Xã hội 

1996 

3 Quản lý nhà nƣớc về an toàn - 

vệ sinh lao động và những vấn 

đề cần quan tâm 

Đồng tác 

giả 

Tạp chí Thông tin An toàn - 

Vệ sinh lao động, Bộ Lao 

động – Thƣơng binh và Xã hội 

1998 

4 Xây dựng hệ thống thang lƣơng 

cho công nhân trong doanh 

nghiệp không thuộc sở hữu nhà 

nƣớc 

Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 

Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc 

dân 

2004 

5 Trả lƣơng cho bộ phận hƣởng 

lƣơng thời gian trong doanh 

nghiệp không thuộc sở hữu nhà 

nƣớc 

Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 

Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc 

dân 

2004 
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6 Bonus in prvate companies 

(Tiền thƣởng trong các doanh 

nghiệp tƣ nhân) 

Tác giả Tạp chí Economic 

Development Review, Trƣờng 

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh. 

2005 

7 Xây dựng hệ thống bảng lƣơng 

theo vị trí công việc dành cho 

viên chức trong doanh nghiệp 

không thuộc sở hữu nhà nƣớc 

Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 

Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc 

dân 

2005 

8 Tiền lƣơng tối thiểu – vấn đề 

của các nƣớc xã hội chủ nghĩa 

Đông Âu cũ và ở Việt Nam 

Tác giả Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, 

Viện Kinh tế Việt Nam 

2006 

9 Quản lý lao động theo giới - Lý 

luận và thực tiễn 

Tác giả Tạp chí Phát triển Kinh tế, 

Trƣờng Đại học Kinh tế TP. 

Hồ Chí Minh 

2006 

10 Trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp trong lĩnh vực lao động 

- Một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn 

Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 

Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc 

dân 

2006 

11 Nhu cầu và khả năng đào tạo 

nhân lực trình độ cao trong lĩnh 

vực lao động - việc làm ở Việt 

Nam 

Tác giả Tạp chí Lao động và Xã hội, 

Bộ Lao động – Thƣơng binh 

và Xã hội 

2006 

12 Đào tạo liên thông nghề: vấn đề 

và giải pháp 

Tác giả Tạp chí Lao động và Xã hội, 

Bộ Lao động – Thƣơng binh 

và Xã hội 

2006 

13 Trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp trong vấn đề tiền lƣơng 

Tác giả Tạp chí Lao động và Xã hội, 

Bộ Lao động – Thƣơng binh 

và Xã hội 

2006 

14 Hoàn thiện việc trả thƣởng ở 

các cơ quan, doanh nghiệp 

trong nền kinh tế thị trƣờng 

Tác giả Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, 

Viện Kinh tế Việt Nam 

2007 

15 Tiếp tục đổi mới chính sách 

tiền lƣơng khu vực hành chính 

sự nghiệp theo hƣớng hội nhập 

Tác giả Tạp chí Lao động và Xã hội, 

Bộ Lao động – Thƣơng binh 

và Xã hội 

2007 

16 Đào tạo và sử dụng nguồn nhân 

lực sau đào tạo hiện nay 

Tác giả Tạp chí Lao động và Xã hội, 

Bộ Lao động – Thƣơng binh 

và Xã hội 

2007 

17 Đình công và quan hệ lao động 

ở Việt Nam - thực trạng và giải 

Tác giả Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, 

Viện Kinh tế Việt Nam 

2008 
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pháp 

18 Hoàn thiện cơ chế ba bên trong 

quan hệ lao động theo hƣớng 

hội nhập quốc tế 

Tác giả Tạp chí Lao động và Xã hội, 

Bộ Lao động – Thƣơng binh 

và Xã hội 

2008 

19 Tiếp tục hoàn thiện cơ chế hai 

bên trong quan hệ lao động đáp 

ứng yêu cầu hội nhập. 

Tác giả Tạp chí Lao động và Xã hội, 

Bộ Lao động – Thƣơng binh 

và Xã hội 

2008 

20 Thúc đẩy quan hệ lao động lành 

mạnh trong bối cảnh hội nhập 

kinh tế quốc tế 

Tác giả Tạp chí Lao động và Xã hội, 

Bộ Lao động – Thƣơng binh 

và Xã hội 

2008 

21 Một số hình thức thƣởng 

thƣờng xuyên trong doanh 

nghiệp ngoài quốc doanh 

Tác giả Tạp chí Lao động và Xã hội, 

Bộ Lao động – Thƣơng binh 

và Xã hội 

2008 

22 Thực hiện trách nhiệm xã hội 

trong lĩnh vực an toàn, bảo vệ 

sức khỏe và bảo vệ môi trƣờng 

cho ngƣời lao động ở các doanh 

nghiệp Việt Nam 

Tác giả Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 

Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc 

dân 

2009 

23 Bàn về vấn đề sửa đổi, bổ sung 

Bộ Luật Lao động để vƣợt qua 

các rào cản trong nền kinh tế 

hội nhập 

Tác giả Tạp chí Lao động và Xã hội, 

Bộ Lao động – Thƣơng binh 

và Xã hội 

2009 

24 Trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp đối với vấn đề lao động 

trẻ em và lao động chƣa thành 

niên 

Tác giả Tạp chí Lao động và Xã hội, 

Bộ Lao động – Thƣơng binh 

và Xã hội 

2009 

25 Về vấn đề thực hiện TNXH của 

doanh nghiệp 

Tác giả Tạp chí Lao động và Xã hội, 

Bộ Lao động – Thƣơng binh 

và Xã hội 

2009 

26 Đình công và giải pháp thúc 

đẩy quan hệ lao động hài hòa 

Tác giả Tạp chí Lao động và Xã hội, 

Bộ Lao động – Thƣơng binh 

và Xã hội 

2010 

27 Giải pháp nâng cao chất lƣợng 

đào tạo nhân lực khối ngành 

Kinh tế - Quản trị kinh doanh 

Tác giả Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

Quốc gia: “Đổi mới hoạt động 

Khoa học và Công nghệ để 

nâng cao chất lƣợng đào tạo 

nguồn nhân lực về Kinh tế - 

Quản trị kinh doanh trong các 

trƣờng đại học phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội”, Đại học 

2010 
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KTQD Hà Nội 

28 Giải pháp nâng cao hiệu quả 

nghiên cứu khoa học ở các 

trƣờng đại học trong thời kỳ 

mới 

Tác giả Hội nghị Tổng kết hoạt động 

khoa học và công nghệ giai 

đoạn 2006 – 2010 và định 

hƣớng phát triển 2011 – 2015 

của các trƣờng đại học khối 

kinh tế - quản trị kinh doanh. 

Đại học KTQD Hà Nội 

2010 

29 Trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp đối với các vấn đề xã 

hội 

Tác giả Kỷ yếu Hội thảo đề tài Nghị 

định thƣ của ĐH Khoa học Xã 

hội và Nhân văn năm 2010 

2010 

30 Quản trị nhân lực trong nền 

kinh tế khủng hoảng và bí 

quyết thu hút, giữ chân nhân 

viên 

Tác giả Kỷ yếu Hội thảo khoa học, 

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân 

văn 

2010 

31 Nâng cao vai trò của các bên 

liên quan trong việc thúc đẩy 

việc thực hiện trách nhiệm xã 

hội của doanh nghiệp 

Tác giả Tạp chí Lao động và Xã hội, 

Bộ Lao động – Thƣơng binh 

và Xã hội 

2011 

32 Nghiên cứu khoa học ở Trƣờng 

Đại học Lao động – Xã hội 

Tác giả Tạp chí Lao động và Xã hội, 

Bộ Lao động – Thƣơng binh 

và Xã hội 

2011 

33 Công tác xã hội trong doanh 

nghiệp 

Tác giả Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

quốc tế về Công tác xã hội 

2013 

34 Giải pháp đổi mới giáo dục đại 

học ở Trƣờng Đại học Lao 

động – Xã hội 

Tác giả Tạp chí Lao động và Xã hội, 

Bộ Lao động – Thƣơng binh 

và Xã hội 

2015 

35 Giải pháp nâng cao chất lƣợng 

đào tạo đại học thông qua liên 

kết đào tạo giữa các trƣờng đại 

học khối kinh tế - xã hội với 

doanh nghiệp 

Đồng tác 

giả 

Tạp chí Lao động và Xã hội, 

Bộ Lao động – Thƣơng binh 

và Xã hội 

2016 

36 Nâng cao năng lực của đội ngũ 

cán bộ quản trị nguồn nhân lực 

trong một số tập đoàn kinh tế 

nhà nƣớc trƣớc yêu cầu tái cơ 

cấu 

Đồng tác 

giả 

Tạp chí Lao động và Xã hội, 

Bộ Lao động – Thƣơng binh 

và Xã hội 

2016 

37 Technology adaptation, 

adjustment of behavior & 

Tác giả Kỷ yếu Hội thảo khoa học: 

“9th ASEAN Tripartite Social 

2018 
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cooperation of social partners Dialogue Conference in 

Singapor”. 

38 Giải pháp hoàn thiện công tác 

đào tạo tiếp cận khung đảm bảo 

chất lƣợng của mạng lƣới các 

trƣờng đại học ASEAN (AUN-

QA) ở Trƣờng đại học Lao 

động – Xã hội 

Đồng tác 

giả 

Tạp chí Lao động và Xã hội, 

Bộ Lao động – Thƣơng binh 

và Xã hội 

2019 

39 Community-Based Social 

Services for Elderly in Vietnam 

Đồng tác 

giả 

SSRG International Journal of 

Humanities and Social 

Science (SSRG-IJHSS) 

2019 

40 Critical Factors Affecting 

Employers’ Satisfaction with 

Accounting Graduates in Hanoi 

Đồng tác 

giả 

Journal of Asian Finance, 

Economics and Business 

(Scopus Q3) 

2020 

41 Hoàn thiện chƣơng trình đào 

tạo kế toán đáp ứng yêu cầu hội 

nhập quốc tế và cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0 

Đồng tác 

giả 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

quốc gia 

2019 

42 Đào tạo cử nhân quản lý nguồn 

nhân lực xanh ở các trƣờng đại 

học Việt Nam 

Đồng tác 

giả 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

quốc gia 

2021 

43 Các nhân tố ảnh hƣởng đến liên 

kết đào tạo giữa trƣờng đại học 

với doanh nghiệp 

Tác giả Tạp chí Nguồn nhân lực và 

An sinh xã hội, số 2, tháng 

1/2022, tr. 11-20. 

2022 

44 Exploring Factors Affecting 

Human Resources 

Development of Foreign 

Invested Enterprises in 

Industrial Parks in Developing 

Countries: Evidence from 

Vietnam 

Đồng tác 

giả 

Journal of Scocial Science, 

Số xuất bản: 69(1-3), Tr. 26-

34. (Scopus Q4) 

2021 

2. Giáo trình/ sách tham khảo/ chuyên khảo 

TT Tên sách 
Chủ biên hoặc 

thành viên 
Năm/ Nhà xuất bản 

1 Sách chuyên khảo: “Quan hệ lao 

động trong hội nhập kinh  tế quốc tế” 

(375 trang) 

Chủ biên  2008/ Nhà Xuất bản Lao 

động - Xã hội 

2 Sách chuyên khảo: “Trách nhiệm xã 

hội của doanh nghiệp trong bối cảnh 

Chủ biên 2009/ Nhà Xuất bản Khoa 

học và Kỹ thuật 
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Việt Nam gia nhập WTO và hội nhập 

kinh tế quốc tế” (195 trang) 

3 Giáo trình Quản trị nhân lực (Tập 1 

và 2) 

Chủ biên 2009/ Nhà Xuất bản Lao 

động - Xã hội 

4 Giáo trình Tiền lƣơng - Tiền công Thành viên 2006/ Nhà Xuất bản Lao 

động - Xã hội 

5 Sách tham khảo: “Điều kiện lao động 

trong các doanh nghiệp ở Việt Nam” 

Thành viên 1996/ Nhà xuất bản chính 

trị quốc gia 

6 Sách tham khảo: “Hƣớng dẫn phân 

loại nghề nặng nhọc - độc hại ở Việt 

Nam” 

Thành viên 1996/ Nhà xuất bản chính 

trị quốc gia 

    

3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN  

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN 

các cấp 

Thời 

gian 

(bắt 

đầu - 

kết 

thúc) 

Chủ 

nhiệm/ 

Thƣ ký/ 

Thành 

viên 

Tình trạng 

 

Các yếu tố kinh tế - xã hội và các điều 

kiện lao động để thực hiện tuần làm 

việc 5 ngày (Đề tài cấp Bộ) 

1996-

1997 

Thành 

viên 

Nghiệm thu với kết quả: 

“Xuất sắc” 

Nâng cao chất lƣợng giảng dạy một số 

môn học nghiệp vụ chuyên ngành 

Quản lý lao động (Đề tài cấp cơ sở) 

1999-

2000 

Chủ 

nhiệm 

Nghiệm thu với kết quả: 

“Khá” 

Xác định những nội dung chủ yếu của 

chƣơng trình đào tạo đại học Lao động 

- Xã hội (Đề tài cấp Bộ) 

2002-

2003 

Thƣ ký Nghiệm thu với kết quả: 

“Xuất sắc” 

Xác định chƣơng trình và cơ chế đào 

tạo liên thông giữa ba cấp Trung học 

Cao đẳng, Đại học (Tại trƣờng Cao 

đẳng Lao động - Xã hội) (Đề tài cấp 

Bộ) 

2003-

2004 

Thƣ ký Nghiệm thu với kết quả: 

“Xuất sắc” 

Xây dựng tiêu chuẩn chức danh, 
nghiệp vụ giáo viên bậc đại học Lao 
động – Xã hội  

2004-

2005 

Thành 

viên 

Nghiệm thu với kết quả: 

“Xuất sắc” 

Luận chứng các chuyên ngành đào tạo 

của khoa quản lý lao động trong giai 

đoạn 2005-2010 (Đề tài cấp cơ sở) 

2004-

2005 

Chủ 

nhiệm 

Nghiệm thu với kết quả: 

“Xuất sắc” 

Đổi mới nội dung, quy trình và biện 2005- Chủ Nghiệm thu với kết quả: 
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pháp tổ chức thực hành môn học, thực 

tập cho sinh viên ngành quản trị nhân 

lực, Trƣờng đại học Lao động - Xã hội 

2006 nhiệm “Xuất sắc” 

Xây dựng một số mô hình tạo việc làm 

đối với lao động mất việc làm tại các 

vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

(Đề tài cấp Bộ) 

2005-

2006 

Thành 

viên 

Nghiệm thu với kết quả: 

“Khá” 

Các giải pháp nâng cao chất lƣợng đào 

tạo hệ đại học lao động - xã hội (Đề tài 

cấp Bộ) 

2006-

2007 
Thành 

viên 

Nghiệm thu với kết quả: 

“Xuất sắc” 

Các giải pháp phát triển và chuẩn hóa 

đội ngũ giảng viên Đại học Lao động - 

Xã hội (Đề tài cấp Bộ) 

2007-

2008 

Thành 

viên 

Nghiệm thu với kết quả: 

“Khá” 

Các giải pháp thúc đẩy việc thực hiện 

trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

trong bối cảnh Việt Nam gia nhập 

WTO và hội nhập kinh tế quốc tế (Đề 

tài cấp Bộ) 

2007-

2009 

Chủ 

nhiệm 

Nghiệm thu với kết quả: 

“Xuất sắc” 

Một số giải pháp hoàn thiện nội dung 

chƣơng trình đào tạo và quản lý đào 

tạo theo chuẩn đầu ra đối với các 

ngành học thuộc lĩnh vực lao động – xã 

hội (Đề tài cấp Bộ) 

2011-

2012 

Chủ 

nhiệm 

Nghiệm thu với kết quả: 

“Xuất sắc” 

Xây dựng chƣơng trình đào tạo thạc sỹ 

cho các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực 

lao động – xã hội ở Trƣờng đại học 

Lao động – Xã (Đề tài cấp Bộ) 

2011-

2012 

Thành 

viên 

Nghiệm thu với kết quả: 

“Khá” 

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả quản lý lao động Hàn Quốc và 

Trung Quốc  đang làm việc tại Việt 

Nam 

2012-

2013 

Thành 

viên 

Nghiệm thu với kết quả: 

“Khá” 

Giải pháp gắn đào tạo với những yêu 

cầu mới của trình độ cử nhân quản trị 

nhân lực trên thị trƣờng lao động giai 

đoạn 2016-2020 (Đề tài cấp Bộ) 

2013-

2014 

Thành 

viên 

Nghiệm thu với kết quả: 

“Khá” 

Giải pháp nâng cao chất lƣợng đào tạo 

đại học thông qua liên kết đào tạo giữa 

các trƣờng đại học khối kinh tế - xã hội 

với doanh nghiệp (Đề tài cấp Bộ) 

2015-

2016 

Chủ 

nhiệm 

Nghiệm thu (Đạt) 
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Tăng cƣờng trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp trong các ngành sử dụng 

nhiều lao động 

2016-

2017 

Thành 

viên 

Nghiệm thu (Đạt) 

Giải pháp triển khai hiệu quả các điều 

ƣớc quốc tế trong lĩnh vực lao động – 

xã hội 

2017-

2018 

Thành 

viên 

Nghiệm thu (Đạt) 

Phƣơng pháp tiếp cận theo quyền cho 

nhóm đối tƣợng yếu thế trong phòng 

chống mại dâm 

2017-

2018 

Thành 

viên 

Nghiệm thu (Đạt) 

Đảm bảo chất lƣợng đào tạo đại học 

tiếp cận Khung đảm bảo chất lƣợng 

của mạng lƣới các trƣờng đại học 

ASEAN (AUN-QA) 

2018-

2019 

Chủ 

nhiệm 

Nghiệm thu (Đạt) 

Các giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp 

cận dịch vụ xã hội ở cộng đồng cho 

ngƣời cao tuổi 

2019-

2020 

Chủ 

nhiệm 

Nghiệm thu (Đạt) 

 

 

 

 

 

  

 

 

                

 


