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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

1. Thông tin cá nhân 

Họ và tên PGS, TS Phạm Thu Hương 

Địa chỉ liên lạc Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, trường Đại học Ngoại 
thương, 91 Chùa Láng, Hà nội 

Email huong.pt@ftu.edu.vn 
 
2. Trình độ học vấn 

2.1. Quá trình đào tạo  

Năm tốt 
nghiệp 

Bậc đào 
tạo Chuyên ngành đào tạo Cơ sở đào tạo 

1993 Cử nhân Kinh tế ngoại thương Đại học Ngoại thương, Việt Nam 

1998 Thạc sỹ Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế 
quốc tế 

Đại học Ngoại thương, Việt Nam 

2002 Thạc sỹ Kinh doanh Quốc tế EWHA Womans University, Hàn 
Quốc   

2004 Tiến sỹ Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế 
quốc tế 

Đại học Ngoại thương, Việt Nam 

2.2. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có)  

Thời 
gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo 

5-7/2010 Phương pháp nghiên cứu định tính trong quản trị Trường HEC Montreal, Canađa 
7/ 2011 Các vấn đề liên quan đến kinh tế vĩ mô và giới 

tính 
Trung tâm quốc gia về giáo dục 
phụ nữ, Tokyo, Nhật Bản 

11/2011 Thúc đẩy nghề nghiệp của phụ nữ nông thôn 
thông qua việc sử dụng ICT Xơ un, Hàn Quốc 

3/2017 Chứng chỉ đào tạo giảng viên các khoá học online 
của Facebook Văn phòng Facebook, Singapore 

2.3. Trình độ ngoại ngữ  

Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng 

Tiếng Anh  Trình độ C 
Tiếng Nga Trình độ C 
Tiếng Hàn Cấp độ 1 

 

3. Quá trình công tác 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

1994 - 2007 Khoa Kinh tế và kinh doanh quốc tế, ĐH Ngoại 
thương 

Giảng viên 

2007- 2017 Khoa Sau đại học, ĐH Ngoại thương Giảng viên kiêm chức, phó 

Ảnh 
(3 x 4) 
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trưởng khoa sau đại học 

2018- nay Viện Kinh tế và kinh doanh quốc tế, ĐH Ngoại 
thương 

Giảng viên cao cấp 

 
4. Nghiên cứu khoa học  

4.1. Lĩnh vực nghiên cứu  Kinh tế thế giới, quản trị kinh doanh, xúc tiến thương mại, marketing, 
chuỗi giá trị toàn cầu, marketing điện tử 

4.2. Các công trình khoa học đã công bố  

4.2.1. Sách giáo trình, sách chuyên khảo 

Năm xuất 
bản  Tên sách 

Mức độ  
tham gia 

Nơi xuất bản 

2000 Giáo trình marketing lý 
thuyết 

Chương III.D Nhà xuất bản Giáo dục 

2007 Xúc tiến xuất khẩu của Việt 
Nam- cơ hội và thách thức 
khi hội nhập WTO 

Tác giả Nhà xuất bản Lý luận chính trị  

2008 Giáo trình marketing quốc 
tế 

2 chương Nhà xuất bản Lao động xã hội 

2009 Ứng dụng marketing điện tử 
trong kinh doanh 

Đồng tác giả  Nhà xuất bản Khoa học và kỹ 
thuật 

2009 The new Asian dragon- 
internationalization of firms 
in Vietnam 

chương 8 Copenhagen business school press 
(Đan mạch) ISBN 978-87-630-
0228-8 

2010 Chính sách phát triển công 
nghiệp hỗ trợ của Việt Nam 

Tham gia Nhà xuất bản thông tin và truyền 
thông 

2019 Phát triển hoạt động bán sản 
phẩm lữ hành qua internet 
của các công ty du lịch Việt 
Nam 

Tham gia Nhà xuất bản Dân trí 

4.2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước 

Năm công 
bố  Tên bài báo 

Mức độ 
 tham gia  

Tên, số tạp chí, trang tạp chí 

4/1999 Liệu có thể gọi là văn minh 
thương mại? 

Tác giả  
 

Tạp chí Thương mại, số 8 trang 
23 

12/2003 Xúc tiến thương mại quốc tế- 
giải pháp nào cho các doanh 
nghiệp Việt Nam? 

Tác giả  
 

Tạp chí Kinh tế đối ngoại  số 6, 
40-43 

7/2006 Những thách thức đối với hoạt 
động trợ cấp xuất khẩu khi Việt 
Nam là thành viên của WTO 

Đồng tác giả Tạp chí Kinh tế đối ngoại Số 18,  
trang 17-22  

2006 Lợi thế của việc sử dụng e-
marketing trong hoạt động xúc 
tiến bán hàng 

Tác giả  Tạp chí Kinh tế và Chính trị thế 
giới, số 9, 73-78 

2006 Đẩy mạnh các hoạt động 
marketing nhằm nâng cao năng 

Tác giả  
 

Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 16,  
trang 27-30 
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lực cạnh tranh của các doanh 
nghiệp Việt Nam trong điều kiện 
hội nhập kinh tế quốc tế.   

12/2006 
 

Trợ cấp xuất khẩu và thách thức 
khi gia nhập WTO 

Tác giả  
 

Tạp chí Thông tin và dự báo Kinh 
tế- Xã hội, số 12, trang 28-31 

8/2007 Các tình huống marketing đa cấp 
“ biến tướng” tại Việt Nam 

Tác giả  
 

Tạp chí Kinh tế đối ngoại, số 25 
trang 20-26   

10/2009 Các vụ lừa đảo kinh doanh đa 
cấp nổi tiếng trên thế giới và bài 
học cho Việt Nam 

Đồng tác giả  
 

Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 38 
trang 10-15 

2/2010 Giải pháp kiểm soát hoạt động 
marketing đa cấp bất chính tại 
Việt Nam 

Tác giả  Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 40 
trang 3-9 

8/2010 Phát triển công nghiệp hỗ trợ dệt 
may nhằm nâng cao vị thế của 
Việt Nam trong chuỗi giá trị dệt 
may toàn cầu 

Tác giả  Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 43 
trang 6-11 

3/2015 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động 
nghiên cứu khoa học của các 
nghiên cứu sinh tại trường Đại 
học Ngoại thương 

Đồng tác giả  Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 71 
trang 116-121 

8/2017 Nghiên cứu hành vi mua hàng 
của người tiêu dùng qua mạng 
xã hội Facebook 

Đồng tác giả  Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 24 
trang 76-79 

9/2017 Ảnh hưởng của social media đến 
việc lựa chọn địa điểm ăn uống 
của người tiêu dùng 

Đồng tác giả  Tạp chí Nghiên cứu Tài chính 
marketing số 40 trang 39-52 

9/2019 Các yếu tố tác động tới ý định 
mua sản phẩm có bao bì thân 
thiện với môi trường của giới trẻ 
Việt Nam tại Hà Nội.  

Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học Thương mại số 
133 trang 33-50 

9/2019 Nghiên cứu hành vi tiêu dùng 
với sản phẩm rau sạch tại thị 
trường thành phố Hồ Chí Minh 

Đồng tác giả  
 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 27  
9/2019 trang 22-26 

11/2019 Nghiên cứu hành vi tiêu dùng 
mỹ phẩm hữu cơ của phụ nữ 
Việt Nam.  

Đồng tác giả  Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 33 
11/2019 trang 37-40 

4.2.3. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước 

Thời gian  Tên báo cáo khoa học Mức độ tham gia  Địa điểm tổ chức hội thảo 

8/2004 Cần nâng cao trách nhiệm của 
các đại sứ quán và thương vụ 
Việt Nam ở nước ngoài trong 
hoạt động xúc tiến thương mại 
quốc tế   

Tác giả Kỷ yếu hội thảo khoa  học Khoa 
Kinh tế ngoại thương 
Nhà XB Lý luận chính trị 

11/2005 Kinh nghiệm đào tạo sau đại học 
chuyên ngành quốc tế học của 
Hàn Quốc 

Tác giả Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc 
gia kỷ niệm 45 năm thành lập 
trường Đại học ngoại thương 
Nhà XB Lao động xã hội 

11/2005 Đổi mới phương pháp giảng dạy 
môn học marketing 

Tác giả Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc 
gia kỷ niệm 45 năm thành lập 
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trường Đại học ngoại thương 
Nhà XB Lao động xã hội 

11/2014 Tổng kết hoạt động đào tạo tiến 
sĩ tại trường Đại học Ngoại 
thương  

Tác giả Kỷ yếu Hội thảo khoa học Tiếp 
tục đổi mới đào tạo sau đại học 
của trường Đại học Ngoại thương  

11/2014 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động 
nghiên cứu khoa học của nghiên 
cứu sinh tại trường Đại học 
Ngoại thương 

Đồng tác giả Kỷ yếu Hội thảo khoa học Tiếp 
tục đổi mới đào tạo sau đại học 
của trường Đại học Ngoại thương 

5/2018 Hành vi mua hàng qua Facebook 
tại Việt Nam và các khuyến nghị 

Tác giả Kỷ yếu Hội khảo khoa học quốc 
tế Viện Kinh tế và Kinh doanh 
quốc tế 

5/2019 Xây dựng chương trình thạc sĩ 
quản lý kinh tế tại trường Đại 
học Ngoại thương 

Tác giả  Kỷ yếu Hội khảo khoa học trường 
Đại học Ngoại thương mở ngành 
Thạc sỹ Quản lý Kinh tế 

10/2019 Hoạt động tư vấn nghề nghiệp 
tại Úc và một số gợi ý cho Việt 
Nam.  
 

Tác giả Kỷ yếu Hội khảo khoa học trường 
Đại học Ngoại thương: Xây dựng 
và triển khai mô hình tư vấn nghề 
nghiệp cho sinh viên  

12/2019 Người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài và những vấn đề đặt ra 

Đồng tác giả  Kỷ yếu Hội khảo khoa học trường 
Đại học Ngoại thương: Thực hiện 
triển khai các cam kết liên quan 
tới di chuyển lao động tại ASEAN 

4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế 

Thời gian  Tên báo cáo khoa học 
Mức độ  
tham gia  

 

Địa điểm tổ chức hội thảo 

8/2006 Tìm hiểu về chuỗi giá trị toàn 
cầu và việc tham gia của ngành 
may Việt Nam 

Tác giả Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế 
“ Những vấn đề cơ bản về quản trị 
kinh doanh và thương mại trong 
bối cảnh công nghệ thông tin và 
kinh tế tri thức”, ĐH Thương mại 
và ĐH Shu-te, Đài Loan  

11/2006 Điều chỉnh pháp luật đối với 
marketing đa cấp tại Việt Nam 

Tác giả Kỷ yếu hội thảo quốc tế “ Pháp 
luật và chính sách cạnh tranh ở 
Việt Nam”, trường Đại học Ngoại 
thương và Tổ chức trao đổi hàn 
lâm Đức (DAAD)  

 12/2006  Chiến lược và năng lực cạnh 
tranh của các doanh nghiệp may 
Việt Nam sau khi dỡ bỏ hệ 
thống hạn ngạch dệt may- Cách 
tiếp cận trong chuỗi giá trị toàn 
cầu 

Đồng tác giả Kỷ yếu hội thảo quốc tế “ Quá 
trình quốc tế hóa của các doanh 
nghiệp Việt Nam”, dự án hợp tác 
quốc tế do DANIDA, Đan Mạch 
tài trợ  

12/2006  Vietnam’s garment enterprises 
strategy and competitiveness 
after the removal of quota 
system- an approach from global 
value chain 

Đồng tác giả Kỷ yếu hội thảo quốc tế “ Quá 
trình quốc tế hóa của các doanh 
nghiệp Việt Nam”, dự án hợp tác 
quốc tế do DANIDA, Đan Mạch 
tài trợ  

5/2007 Product positioning of Korean Đồng tác giả Kỷ yếu hội thảo quốc tế” Asia for 
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against Japanese consumer 
goods in Vietnam’s market 

us:Vision for future prosperity”, 
Xơ un, Hàn Quốc 

5/2008 Preferences and satisfaction of 
Vietnam’s students for higher 
education in Korea: a 
comparision to other Asian-
Pacific countries 

Đồng tác giả Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Diễn 
đàn châu Á POSCO" Xơ un, Hàn 
Quốc 

5/2008 The positioning of Korean 
products in Vietnam market 
 

Tác giả Kỷ yếu hội thảo quốc tế,” KATIS 
2008 International academic 
symposium, Rising Southeast 
asian economy and the role of 
Vietnam do Hiệp hội thương mại 
và công nghiệp Hàn Quốc tài trợ 

9/2008 Demographic environment in 
marketing- an Asian perspective. 
 

Tác giả Kỷ yếu hội thảo quốc tế “ Môi 
trường kinh doanh ở Việt Nam”,  
Đại học Ngoại thương và Đại học 
Meiho (Đài Loan)  

10/2010 Industrial Zones in Vietnam- 
Current state and suggestions 
 

Đồng tác giả Kỷ yếu hội thảo quốc tế Industrial 
Agglomeration, Regional 
Integration and Durable Growth 
in East Asia, Đại học Ngoại 
thương và Đại học Nagoya, Nhật 
Bản 

5/2012 Contextual determinants of 
the internationalization of 
higher education providers: 
a comparative study  

Đồng tác giả International conference for 
academic disciplines, Harvard 
university, 
Cambridge,Massachusetts,  USA 

3/2014  Bitter taste brewing in 
Vietnamese coffee 

Đồng tác giả Eastasiaforum 
http://www.eastasiaforum.org/2014/

03/15/bitter-taste-brewing-in-

vietnamese-coffee/ 

3/2018 Evaluating the purchase 
behaviour of organic food by 
young consumers in an emerging 
market economy  

Đồng tác giả Journal of Strategic Marketing, 
Australia, (Scopus) ISSN: 0965-
254X (Print) 1466-4488 Vol. 
27.Iss 6 

9/2018 Promoting Energy Efficiency in 
an Emerging Market: Insights 
and Intervention Strategies 

Đồng tác giả Journal of Strategic Planning for 
Energy and the Environment. 
Australia (Scopus) ISSN: 1048-
5236 (Print) 1546-0126  

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

Thời gian  Tên chương trình, đề tài Cấp quản lý đề 
tài Trách nhiệm  

Tình trạng 
nghiệm thu đề 

tài  
 

3/1998- 
10/1999 

 Định hướng và giải pháp xuất 
khẩu gạo của Việt Nam  

B 98-40-04 
Bộ Giáo dục và 
đào tạo 

Tham gia  
22/2/2000 

1/2004-  Một số vấn đề về cơ sở khoa học 2003-78-003 Tham gia  2004 
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12/2004 của việc xây dựng chiến lược xuất 
khẩu hàng hoá và dịch vụ của Việt 
Nam 

Bộ Thương Mại 

5/2004-
7/2005 

Định hướng và giải pháp xuất 
khẩu dầu thô của Việt Nam trong 
những năm tới 

B2004-40-40  
Bộ Giáo dục và 
đào tạo 

Tham gia  
12/08/2005 

1-12/ 
2005 

Các giải pháp chủ yếu đẩy mạnh 
hoạt động xúc tiến xuất khẩu của 
Việt Nam khi Việt Nam là thành 
viên của WTO. 

B2005-40-57 
Bộ Giáo dục và 
đào tạo Chủ nhiệm 

5/1/2006 

3-12/ 
2006 

Vietnam’s garment enterprises 
strategy and competitiveness after 
the removal of quota system- an 
approach from global value chain 

DANIDA, Đan 
Mạch tài trợ Chủ nhiệm 

 

12/2006 

3/2006 - 
3/2007 

Product positioning of Korean 
against Japanese consumer goods 
in Vietnam’s market 

Quỹ POSCO TJ 
Park Foundation 
(Hàn Quốc) tài 
trợ 

Chủ nhiệm 
 
 

20/5/2007 

3/2006- 
10/2007 

 Các giải pháp vận dụng 
marketing điện tử (e- marketing) 
cho các doanh nghiệp xuất nhập 
khẩu Việt Nam  

B2006-08- 01 
Bộ Giáo dục và 
đào tạo 

Chủ nhiệm 
 
 

10/1/2008 

3/2007- 
9/2007 

Study on market for cardamom of 
Lai Chau  
 

Tổ chức SNV, 
Hà Lan tài trợ Đồng tác giả 

9/2007 

3/2007- 
3/2008 

Preferences and satisfaction of 
Vietnam’s students for higher 
education in Korea: a comparision 
to other Asian-Pacific countries 

Quỹ POSCO TJ 
Park Foundation 
(Hàn Quốc) tài 
trợ 

Đồng tác giả 
 
 

21/5/2008 

3/2008- 9/ 
2009 

Marketing đa cấp và các biện 
pháp đối phó với hoạt động 
marketing đa cấp bất chính tại 
Việt Nam 

B2008-08- 37 
Bộ Giáo dục và 
đào tạo Chủ nhiệm 

1/ 2010 

9/2008-
6/2009 

Coffee, Cooperation and 
Competition: a comparative study 
between Colombia and Vietnam 
 

Đại học EAFIT 
và Đại học 
Ngoại thương, 
UNCTAD tài 
trợ 

Đồng tác giả 
 
 
 

6/2009 

11/2008- 
11/2010 
 

Chính sách phát triển công nghiệp 
hỗ trợ ở Việt Nam đến năm 2020 
 

Đề tài Nhà nước 
KX.01/06-10  Chủ nhiệm đề 

tài nhánh 

11/2010 
 

1/2016-
12/2017 

Nghiên cứu hành vi mua hàng của 
người tiêu dùng Việt Nam thông 
qua mạng xã hội Facebook 

B2016-NTH-04 
Bộ Giáo dục và 
đào tạo 

Chủ nhiệm 
11/2017 

1/2017-
12/2019 

Nhóm nghiên cứu “hành vi tiêu 
dùng xanh”  

Trường ĐH 
Ngoại thương Trưởng nhóm 

12/2019 
 

4.4 Những hoạt động khác 
Thời gian Công việc 
7/2001 Thực tập tại tổ chức KOTRA (Hàn Quốc) tại Hà Nội, Việt Nam 
6/2005        Giảng dạy cho trường Thames Business School (Singapore) tại Việt Nam 
11/2005 Giám khảo cuộc thi“ Chiến lược hợp tác kinh tế hiệu quả giữa Việt Nam và Hàn Quốc” do 
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tập đoàn POSCO (Hàn Quốc) tổ chức 

6 -7/2006 Nghiên cứu viên tại Trường Kinh doanh Copenhagen, Đan Mạch 
10/2006 Tư vấn cho Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV) tại tỉnh Ninh Bình, Việt Nam 
12/2006 Giảng dạy cho công ty GAET, Bộ Quốc phòng 
5- 7/2007 Tư vấn cho Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV) tại Lai Châu và Yunna, Trung Quốc 

11/2007 Giảng viên -Trưởng đoàn sinh viên Đại học Ngoại thương tham dự cuộc thi quốc tế“SATU 
summit on business plan “ do SATU President’s Forum tổ chức tại Thái Lan. 

12/2007 Giảng bài trên truyền hình VTV2 “ marketing  điện tử và giải pháp cho các doanh nghiệp 
Việt Nam” 

11/2008 Giảng dạy “ WTO và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam” tại Quảng Trị do  
SEATRANET tổ chức 

6/2009 Giảng bài trên truyền hình VTV2 “ Phương pháp nghiên cứu thị trường” 
6/2009 Giảng bài trên truyền hình VTV2 “ Kỹ năng nghiên cứu thị trường qua mạng Internet” 
20/4/2010 Giảng bài trên truyền hình VTV2 “marketing đa cấp “ 
27/4/2010 Giảng bài trên truyền hình VTV2 “ Giải pháp quản lý hoạt động marketing đa cấp bất 

chính tại Việt Nam” 
5-7/2010 Nghiên cứu viên tại Đại học HEC Montreal, Canada 
1/2011     Thành viên hội đồng thẩm định giải thưởng “ Sinh viên nghiên cứu khoa học”năm 2010 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
11/2011 Thành viên hội đồng thẩm định giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ ”năm 2011 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 
1-4/2013 Thành viên hội đồng thẩm định giải thưởng “Opympia cho sinh viên đại học” năm 2012 

do tập đoàn LG (Hàn Quốc) tổ chức  
3/2013 Thành viên tư vấn cho dự án “ Hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát 

chính sách kinh tế vĩ mô" của Uỷ ban Kinh tế xã hội và UNDP 
5/2013     Tham gia phản biện dự án “Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Thuận 

giai đoạn 2011-2020 " của UBND Tỉnh Ninh Thuận 
3/2017       Giảng viên đạt tiêu chuẩn của Facebook (Singapore) dạy tại VCCI và HNEW 

2018 Tư vấn doanh nghiệp theo chương trình của tổ chức HELVETAS (Thuỵ sĩ) 
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