
Ban hành kèm theo Công văn số: 32/HĐGSNN ngày 20/5/2021 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

 

 

Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên  ; Giảng viên thỉnh giảng  

Ngành: Kinh tế   ; Chuyên ngành: Tài chính 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: NGUYỄN VĂN TUẤN 

2. Ngày tháng năm sinh: 05/3/1978    ; Nam  ; Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh             ; Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:      

4. Quê quán: Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đồng Tâm, Phường 4, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

6. Địa chỉ liên hệ: Nguyễn Văn Tuấn, Phòng Tạp chí và Truyền thông, Nhà A25, Trường 

Đại học Đà Lạt, Số 01 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

Điện thoại di động: 0798 280 442       ; E-mail: tuannv@dlu.edu.vn   

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

- Từ 9/1999 – 4/2008: Giảng viên, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đà Lạt. 

- Từ 5/2008 – 6/2011: Giảng viên, Trưởng Bộ môn Tài chính – Ngân hàng, Chủ tịch 

Công đoàn bộ phận, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đà Lạt. 

- Từ 7/2011 – 7/2015: Nghiên cứu sinh tiến sĩ, trợ lý giảng dạy, trợ lý nghiên cứu tại 

Khoa Tài chính, Trường Quản lý Waikato, Đại học Waikato, New Zealand. 

- Từ 9/2015 – 2/2016: Giảng viên, Trưởng Bộ môn Quản trị doanh nghiệp, Khoa Kinh 

tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đà Lạt. 

- Từ 3/2016 – 5/2017: Giảng viên, Trưởng Bộ môn Quản trị doanh nghiệp, Khoa Kinh 

tế và Quản trị kinh doanh; Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc 

tế; Phụ trách Văn phòng Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, Trường Đại học Đà Lạt. 
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- Từ 6/2017 – 3/2018: Giảng viên, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh; Phó Trưởng 

phòng, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; Phụ trách Văn phòng Tạp chí Khoa 

học Đại học Đà Lạt, Trường Đại học Đà Lạt. 

- Từ 4/2018 – 10/2019: Giảng viên chính, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh; Phó 

Trưởng phòng, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; Phụ trách Văn phòng Tạp 

chí Khoa học Đại học Đà Lạt, Trường Đại học Đà Lạt. 

- Từ 11/2019 – nay: Giảng viên chính, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh; Trưởng 

phòng, Phòng Tạp chí và Truyền thông; Phụ trách Văn phòng Tạp chí Khoa học Đại học 

Đà Lạt, Trường Đại học Đà Lạt. 

Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng, Phòng Tạp chí và Truyền thông; Phụ trách Văn phòng 

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, Trường Đại học Đà Lạt. 

Chức vụ cao nhất đã qua: Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc 

tế, Trường Đại học Đà Lạt. 

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Đà Lạt. 

Địa chỉ cơ quan: Số 01 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

Điện thoại cơ quan: (+84) 263 3555 131 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Không có. 

8. Đã nghỉ hưu: Chưa. 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 05 tháng 10 năm 1999; Số văn bằng: B154777 

Ngành: Kinh tế, chuyên ngành: Quản trị kinh doanh 

Nơi cấp bằng ĐH: Trường Đại học Đà Lạt, Việt Nam. 

- Được cấp bằng ThS ngày 21 tháng 10 năm 2008;  Số văn bằng: A043860 

Ngành: Kinh tế, chuyên ngành: Kinh tế phát triển 

Nơi cấp bằng ThS: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

- Được cấp bằng TS ngày 19 tháng 8 năm 2015; Số văn bằng: Không có 

Ngành: Kinh tế, chuyên ngành: Tài chính 

Nơi cấp bằng TS: Trường Quản lý Waikato, Đại học Waikato, New Zealand. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS: Chưa 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở: 

Trường Đại học Đà Lạt. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại Hội đồng Giáo sư ngành, liên 

ngành: Kinh tế. 
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13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Tài chính công ty (Corporate finance), gồm hai lĩnh vực là Quản trị công ty (Corporate 

governance) và Quản trị tài chính (Financial management). 

- Kinh tế học (Economics). 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn 05 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS; 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên:  

Chủ nhiệm: 02 đề tài KH&CN cấp cơ sở (hoàn thành, nghiệm thu); 

Chủ nhiệm: 01 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia Nafosted (hoàn thành, nghiệm thu); 

Thành viên: 05 đề tài KH&CN cấp tỉnh và cấp Bộ (hoàn thành, nghiệm thu). 

- Đã công bố 22 bài báo khoa học, trong đó có 09 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế 

có uy tín; 

- Số lượng sách đã xuất bản: 02, trong đó có 02 sách thuộc nhà xuất bản trong nước có 

uy tín; 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, 

quốc tế: Không. 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2016 vì “có thành tích xuất 

sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Trường Đại học Đà Lạt giai đoạn 1976-

2016” (Quyết định số 4552/QĐ-BGD&ĐT, ngày 13/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo); 

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2019 (Quyết định số 4343/QĐ-BGD&ĐT, 

ngày 13/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); 

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2019 (Quyết định số 2598/QĐ-

BGD&ĐT, ngày 19/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); 

- Giấy khen “Gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước từ năm 

2015 đến năm 2020 của Trường Đại học Đà Lạt” (Quyết định số 576/QĐ-ĐHĐL, ngày 

22/7/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt); 

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (các năm học 2007-2008; 2015-2016; 2016-2017; 

2017-2018; 2018-2019; 2019-2020); 

- Giấy khen của Công an tỉnh Lâm Đồng (Quyết định số 04-2018/QĐKT-PX15, ngày 

10/1/2017 của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng); 
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- Chứng nhận “Giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện công trình đạt giải khuyến 

khích – Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2004” (Quyết định số 8254/QĐ-

BGD&ĐT, ngày 22/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); 

- Chứng nhận “Giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện công trình đạt giải khuyến 

khích – Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2008” (Quyết định số 8578/QĐ-

BGD&ĐT, ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời 

hạn hiệu lực của quyết định): Không. 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: 

Tôi được tuyển dụng và công tác tại Khoa Quản trị kinh doanh (nay là Khoa Kinh tế và 

QTKD), Trường Đại học Đà Lạt từ tháng 9/1999 đến nay. Trong gần 22 năm qua, tôi 

luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học (NCKH) được phân 

công, đạt và vượt định mức giờ giảng và giờ NCKH quy định hằng năm. Tôi luôn tích 

cực và chủ động triển khai các giải pháp đổi mới sáng tạo trong hoạt động dạy học, được 

đồng nghiệp và các thế hệ sinh viên/học viên Khoa Kinh tế và QTKD, Trường Đại học 

Đà Lạt ghi nhận và đánh giá cao. 

Tôi đã xuất bản một giáo trình phục vụ đào tạo đại học vào năm 2002, tái bản vào năm 

2021; và một sách chuyên khảo phục vụ đào tạo sau đại học vào năm 2021. Đến nay, tôi 

đã hướng dẫn nhiều sinh viên hoàn thành khóa luận/chuyên đề tốt nghiệp đại học; 05 

học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; và hướng dẫn một số nhóm sinh 

viên làm đề tài NCKH, trong đó có hai đề tài được trao Giải khuyến khích Giải thưởng 

sinh viên NCKH của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Tôi dành nhiều thời gian và tâm huyết cho các công việc quan trọng khác nhằm thực thi 

trách nhiệm xã hội và phục vụ cộng đồng của một giảng viên – nhà khoa học, bao gồm: 

Tham gia xây dựng và phát triển chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học; Phối 

hợp cùng các đồng nghiệp để từng bước xây dựng một nhóm nghiên cứu mạnh, hoạt 

động có hiệu quả tại Khoa Kinh tế và QTKD; Tham gia các hoạt động KH&CN của địa 

phương Lâm Đồng; Tham gia tổ chức các hội thảo khoa học; Phản biện độc lập các 

nhiệm vụ KH&CN của Quỹ Nafosted – Bộ Khoa học và Công nghệ; Phản biện độc lập 

cho các tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước. 

Song song với nhiệm vụ đào tạo và phục vụ cộng đồng, tôi cũng chú trọng công tác 

NCKH và công bố quốc tế. Tính đến nay, tôi đã công bố tổng cộng 22 bài báo/báo cáo 

khoa học, trong đó có 09 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế có uy tín (ISI, Scopus) 

với 05 bài được đăng trên các tạp chí xếp hạng A trong Danh sách xếp hạng ABDC 

Journal Quality List. Tôi là chủ nhiệm của 02 đề tài KH&CN cấp cơ sở (Trường Đại 

học Đà Lạt) và 01 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Nafosted) đã nghiệm thu. Tôi cũng 

tham gia làm thành viên nghiên cứu chủ chốt của 05 đề tài KH&CN cấp bộ và cấp tỉnh 

đã nghiệm thu. 
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Tôi luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; Chấp 

hành nghiêm quy chế của ngành, nội quy của Trường và yêu cầu công tác của cấp trên; 

Có ý thức cao trong việc giữ gìn danh dự và đạo đức nhà giáo; Có tác phong nghiêm 

túc, lối sống lành mạnh và giản dị, thân ái và hòa đồng với đồng nghiệp; Có tinh thần 

chủ động và tự giác không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Luôn nêu 

cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy và tâm huyết với nghề nghiệp, phối hợp công tác hiệu 

quả với đồng nghiệp, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 

Trải qua gần 22 năm theo đuổi sự nghiệp giảng dạy đại học, tôi nhận thấy rằng những 

nỗ lực trau dồi và gìn giữ giáo đức cũng như những thành quả NCKH và đào tạo của 

bản thân đã đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số: ~22 năm (từ tháng 9/1999 đến nay). 

- Khai ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp 

hồ sơ 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 

Số 

lượng 

ThS đã 

hướng 

dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số lượng giờ 

giảng dạy trực 

tiếp trên lớp 

Tổng số giờ 

giảng trực 

tiếp/giờ quy 

đổi/Số giờ định 

mức (*) Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2015-2016    1 150  150/267/152 

2 2016-2017    1 60  60/135/81 

3 2017-2018     135 135 270/409/81 

3 NĂM HỌC CUỐI 

4 2018-2019   3  121 270 391/641/81 

5 2019-2020   2  180 90 270/592/70 

6 2020-2021     165 135 300/556/68 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh. 

a) Được đào tạo ở nước ngoài:  

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ ; tại nước: New Zealand; năm: 2015 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:  

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài:  

d) Đối tượng khác:     

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):  

4. Hướng dẫn HVCH đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng  
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TT 
Họ tên 

HVCH 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng dẫn 

từ … đến 

Cơ sở  

đào tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng NCS HVCH Chính Phụ 

1 
Lê Vinh 

Nam 
 X X  

7/2018 

5/2019 

Trường Đại 

học Đà Lạt 
02/8/2019 

2 
Nguyễn Thị 

Thúy Anh 
 X X  

7/2018 

5/2019 

Trường Đại 

học Đà Lạt 
25/10/2019 

3 
Lê Ngọc 

Quỳnh 
 X X  

7/2018 

5/2019 

Trường Đại 

học Đà Lạt 
25/10/2019 

4 Lê Thị Dung  X X  
1/2020 

9/2020 

Trường Đại 

học Đà Lạt 
20/10/2020 

5 Lê Tấn Lợi  X X  
1/2020 

9/2020 

Trường Đại 

học Đà Lạt 
20/10/2020 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên 

TT Tên sách 
Loại 

sách 

Nhà xuất bản  

và năm xuất bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ 

biên 

Phần 

biên 

soạn 

Xác nhận 

của cơ sở 

GDĐH 

I TRƯỚC KHI ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ TIẾN SĨ 

1 

Quản trị Tài 

chính doanh 

nghiệp 

(Tập 1 và 2) 

Giáo 

trình 

NXB Thống kê – 2002 

Giấy chấp nhận đăng ký kế 

hoạch xuất bản số 53-

104/XB-QLXB ngày 

30/1/2002 

Giấy trích ngang kế hoạch 

xuất bản do NXB Thống kê 

cấp ngày 12/9/2002 

In xong và nộp lưu chiểu 

tháng 1/2003 

1 
Chủ 

biên 

Viết 

một 

mình 

Giấy chứng 

nhận sử 

dụng 

sách/giáo 

trình phục 

vụ đào tạo 

số 

610/ĐHĐL, 

ngày 

28/6/2021  

II SAU KHI ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ TIẾN SĨ 

2 

Quản trị Tài 

chính doanh 

nghiệp 

(tái bản, có sửa 

chữa, bổ sung) 

Giáo 

trình 

NXB Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh – 2021 

[ISBN: 978-604-73-8265-1] 

Giấy XNĐKXB số 880-

2021/CXBIPH/2-

9/ĐHQGTPHCM 

1 
Chủ 

biên 

Viết 

một 

mình 

Giấy chứng 

nhận sử 

dụng 

sách/giáo 

trình phục 

vụ đào tạo 

số 

611/ĐHĐL, 
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TT Tên sách 
Loại 

sách 

Nhà xuất bản  

và năm xuất bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ 

biên 

Phần 

biên 

soạn 

Xác nhận 

của cơ sở 

GDĐH 

QĐXB số 80/QĐ-NXB cấp 

ngày 07/5/2021 

In xong và nộp lưu chiểu 

Quý II/2021 

ngày 

28/6/2021 

3 

The impacts of 

corporate 

governance 

structures on 

financial 

performance: 

Empirical 

evidence from 

Asian markets 

Sách 

chuyên 

khảo 

NXB Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh – 2021 

[ISBN: 978-604-922-946-6] 

Giấy XNĐKXB số 978-

2021/CXBIPH/02-

10/KTTPHCM 

QĐXB số 08/QĐ-

NXBKTTPHCM cấp ngày 

24/3/2021 

In xong và nộp lưu chiểu 

Quý II/2021 

1 
Chủ 

biên 

Viết 

một 

mình 

Giấy chứng 

nhận sử 

dụng 

sách/giáo 

trình phục 

vụ đào tạo 

số 

612/ĐHĐL, 

ngày 

28/6/2021 

Trong đó, số lượng sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản mà ứng viên 

là chủ biên sau khi được công nhận học vị tiến sĩ: 01 [số thứ tự 3]. 

Ghi chú: 

Tách thành hai giai đoạn: Trước và sau khi được công nhận học vị tiến sĩ; Trong mỗi 

giai đoạn, các sách phục vụ đào tạo được trình bày theo thứ tự thời gian xuất bản tăng 

dần; Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số 

xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu 

TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ (CT, 

ĐT) 

CN/PCN 

/TK/TV 

Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

I TRƯỚC KHI ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ TIẾN SĨ 

1 

Bước đầu ứng dụng các 

hàm tài chính của bảng 

tính Excel trong giảng 

dạy môn Quản trị Tài 

chính doanh nghiệp 

Chủ 

nhiệm 

Đề tài NCKH 

cấp cơ sở 

 [Trường Đại học 

Đà Lạt] 

2/2003 

12/2003 

11/12/2003 

Xếp loại: Tốt 

2 Nghiên cứu lợi thế so 

sánh để xây dựng sản 

Thành 

viên 

B2003-29-21 

Đề tài KH&CN 

cấp Bộ 

6/2003 

12/2004 

12/2004 

Xếp loại: Khá 
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TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ (CT, 

ĐT) 

CN/PCN 

/TK/TV 

Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

phẩm mới cho ngành du 

lịch Đà Lạt – Lâm Đồng 

[Bộ GD&ĐT] 

3 

Khảo sát năng lực cạnh 

tranh của các doanh 

nghiệp trên địa bàn Tỉnh 

Lâm Đồng 

Thành 

viên 

Đề tài KH&CN 

cấp tỉnh 

[Lâm Đồng] 

7/2006 

12/2007 

18/9/2008 

Xếp loại: Khá 

4 

Giải pháp dạy học mô 

phỏng áp dụng trong 

đào tạo ngành kế toán 

Thành 

viên 

B2007-14-21TĐ 

Đề tài KH&CN 

cấp Bộ trọng 

điểm 

[Bộ GD&ĐT] 

7/2007 

12/2008 

21/7/2009 

Xếp loại: Tốt 

5 

Thực trạng và giải pháp 

về xây dựng và phát 

triển thương hiệu rau tại 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 

Lâm Đồng 

Thành 

viên 

B2007-14-17 

Đề tài KH&CN 

cấp Bộ 

 [Bộ GD&ĐT] 

7/2007 

7/2009 

8/2009 

Xếp loại: Khá 

6 

Lập các mô hình tài 

chính bằng bảng tính 

Excel: Ứng dụng trong 

giảng dạy môn Tài 

chính doanh nghiệp 

Chủ 

nhiệm 

Đề tài NCKH 

cấp cơ sở 

[Trường Đại học 

Đà Lạt] 

4/2009 

12/2009 

30/12/2009 

Xếp loại: Tốt 

7 

Nghiên cứu ứng dụng 

mô hình tác động của 

môi trường chính trị và 

quản trị quốc gia đến rủi 

ro và hiệu quả ngân 

hàng tại các thị trường 

mới nổi vào Việt Nam 

Thành 

viên 

B2017-TDL-01 

Đề tài KH&CN 

cấp Bộ 

[Bộ GD&ĐT] 

6/2017 

6/2019 

04/1/2020 

Xếp loại: Xuất sắc 

II SAU KHI ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ TIẾN SĨ 

8 

Vấn đề giới trong hội 

đồng quản trị doanh 

nghiệp 

Chủ 

nhiệm 

Nafosted-502.02-

2015.26 

Nhiệm vụ 

KH&CN cấp 

quốc gia 

[Bộ KH&CN] 

4/2017 

4/2019 

07/5/2020 

Xếp loại: Đạt 
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Ghi chú: 

- Tách thành hai giai đoạn: Trước và sau khi được công nhận học vị tiến sĩ; Trong mỗi 

giai đoạn, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được trình bày theo thứ tự thời gian 

nghiệm thu tăng dần. 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký; TV: Thành viên. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo 

khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế) 

7.1. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp chí 

quốc tế uy tín: 

ISI, Scopus 

(IF, Qi) 

Số 

lần 

trích 

dẫn 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công 

bố 

I TRƯỚC KHI ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ TIẾN SĨ 

Tạp chí quốc tế 

1 

The stable 

relationship 

between crude 

oil price and 

petrol price: 

Evidence from 

multivariate 

GARCH models 

1 

Tác 

giả 

chính 

The Empirical 

Econometrics 

and 

Quantitative 

Economics 

Letters 

[2286-7147] 

[Chiang Mai 

University, 

Thailand] 

Tạp chí quốc tế 

khác 

3 
2(2), 

27-40 
6/2013 

2 

Do budget 

deficits affect 

real interest 

rates? A test of 

Ricardian 

equivalence 

theorem 

1 

Tác 

giả 

chính 

Acta 

Universitatis 

Danubius 

Œconomica 

[2065-0175] 

[Danubius 

University of 

Galati, 

Romania] 

Tạp chí quốc tế 

khác 

[DOAJ]  

 
9(5), 

86-102 
10/2013 

3 

A dynamic 

estimation of 

governance 

structures and 

financial 

performance for 

Singaporean 

companies 

3 

Tác 

giả 

chính 

Economic 

Modelling 

[0264-9993] 

[Elsevier] 

[ISI-SSCI] 

[ABDC: A] 

[IF = 3.127] 

135 
40(C), 

1-11 
6/2014 
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TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp chí 

quốc tế uy tín: 

ISI, Scopus 

(IF, Qi) 

Số 

lần 

trích 

dẫn 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công 

bố 

4 

Does boardroom 

gender diversity 

matter? Evidence 

from a 

transitional 

economy 

3 

Tác 

giả 

chính 

International 

Review of 

Economics and 

Finance 

[1059-0560] 

[Elsevier] 

[ISI-SSCI] 

[ABDC: A] 

[IF = 2.522] 

197 
37(C), 

184-202 
5/2015 

Tạp chí – Hội thảo trong nước 

5 

Mô hình dòng 

lưu kim chiết 

khấu (DCF) và 

các biến thể của 

nó 

1 

Tác 

giả 

chính 

Thông báo 

khoa học 

Trường Đại 

học Đà Lạt 

  

Số đặc 

biệt, 

325-336 

10/2008 

6 

Nhận thức về giá 

trị thương hiệu 

của các nhà sản 

xuất và chế biến 

rau tại thành phố 

Đà Lạt 

6 

Đồng 

tác 

giả 

Thông báo 

khoa học 

Trường Đại 

học Đà Lạt 

  

Số đặc 

biệt, 

338-347 

10/2008 

II SAU KHI ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ TIẾN SĨ 

Tạp chí quốc tế 

7 

Ownership 

concentration 

and corporate 

performance 

from a dynamic 

perspective: 

Does national 

governance 

quality matter? 

3 

Tác 

giả 

chính 

International 

Review of 

Financial 

Analysis 

[1057-5219] 

[Elsevier] 

[ISI-SSCI] 

[ABDC: A] 

[IF = 5.373] 

214 
41(C), 

148-161 
10/2015 

8 

Corporate 

governance 

structures and 

performance of 

firms in Asian 

2 

Tác 

giả 

chính 

Organizations 

and Markets in 

Emerging 

Economies 

[Vilnius 

University 

Press] 

21 
7(2), 

112-140 
7/2016 
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TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp chí 

quốc tế uy tín: 

ISI, Scopus 

(IF, Qi) 

Số 

lần 

trích 

dẫn 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công 

bố 

markets: A 

comparative 

analysis between 

Singapore and 

Vietnam 

[2029-4581] [ISI-ESCI] 

[SCOPUS] 

9 

Do female 

directors add 

value? 

1 

Tác 

giả 

chính 

Acta 

Universitatis 

Danubius. 

Œconomica 

[2065-0175] 

[Danubius 

University of 

Galati, 

Romania] 

Tạp chí quốc tế 

khác 

[DOAJ] 

2 
13(3), 

169-177 
6/2017 

10 

Does the human 

capital of board 

directors add 

value to firms? 

Evidence from 

an Asian market 

4 

Tác 

giả 

chính 

Cogent 

Economics and 

Finance 

[2332-2039] 

[TaylorFrancis] 

[ISI-ESCI] 

[SCOPUS] 

[ABDC: B] 

15 
5(C), 

1-17 
10/2017 

11 

Free cash flow 

and corporate 

profitability in 

emerging 

economies: 

Empirical 

evidence from 

Vietnam 

2 

Đồng 

tác 

giả 

Economics 

Bulletin 

[1545-2921] 

[ISI-ESCI] 

[SCOPUS] 

[ABDC: C] 

15 
38(1), 

211-220 
2/2018 

12 

Working capital 

management and 

corporate 

profitability: 

Empirical 

evidence from 

Vietnam 

2 

Đồng 

tác 

giả 

Foundations of 

Management 

[2300-5661] 

[De Gruyter] 

[ISI-ESCI] 

[SCOPUS] 

12 
10(2), 

195-206 
3/2018 
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TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp chí 

quốc tế uy tín: 

ISI, Scopus 

(IF, Qi) 

Số 

lần 

trích 

dẫn 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công 

bố 

13 

Corruption, types 

of corruption and 

firm financial 

performance: 

New evidence 

from a 

transitional 

economy 

4 

Đồng 

tác 

giả 

Journal of 

Business Ethics 

[0167-4544] 

[Springer] 

[ISI-SSCI] 

[ABDC: A] 

[IF = 6.430] 

109 
148(4), 

847-858 
4/2018 

14 

Is national 

governance 

quality a key 

moderator of the 

boardroom 

gender diversity–

firm performance 

relationship? 

International 

evidence from a 

multi-

hierarchical 

analysis 

4 

Tác 

giả 

chính 

International 

Review of 

Economics and 

Finance 

[1059-0560] 

[Elsevier] 

[ISI-SSCI] 

[ABDC: A] 

[IF = 2.522] 

4 
73(C), 

370-390 
5/2021 

Tạp chí – Hội thảo trong nước 

15 

Vai trò của tính 

thanh khoản đối 

với cấu trúc vốn 

của doanh 

nghiệp: Bằng 

chứng từ thị 

trường Việt Nam 

3 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí Kinh tế 

Châu Á - Thái 

Bình Dương 

[0868-3808] 

  
482, 

35-38 
11/2016 

16 

Tác động của 

đòn bẩy tài chính 

đến khả năng 

sinh lợi của các 

doanh nghiệp 

Việt Nam 

3 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí Kinh tế 

và Dự báo 

[0866-7120] 

  
36, 

79-82 
12/2016 
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TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp chí 

quốc tế uy tín: 

ISI, Scopus 

(IF, Qi) 

Số 

lần 

trích 

dẫn 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công 

bố 

17 

The relationships 

amongst 

corporate 

governance 

structures and 

firm 

performance: A 

potential 

research agenda 

1 

Tác 

giả 

chính 

VNU Journal 

of Science: 

Economics and 

Business 

[0866-8612] 

  
33(1) 

83-91 
3/2017 

18 

Ảnh hưởng của 

sở hữu cổ đông 

lên lợi nhuận cổ 

phiếu của các 

doanh nghiệp 

niêm yết Việt 

Nam 

2 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí Kinh tế 

và Phát triển 

[1859-0012] 

  
242, 

26-35 
8/2017 

19 

Ứng dụng mạng 

xã hội để hỗ trợ 

việc tương tác 

ngoài giảng 

đường: Một 

trường hợp 

nghiên cứu tại 

Khoa Kinh tế - 

Quản trị Kinh 

doanh, Trường 

Đại học Đà Lạt 

2 

Đồng 

tác 

giả 

Tạp chí Khoa 

học Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội: Nghiên 

cứu Giáo dục 

[2588-1159] 

  
33(3), 

1-9 
9/2017 

20 

Từ rào cản vô 

hình đối với nữ 

giới đến sự đa 

dạng giới trong 

hội đồng quản trị 

doanh nghiệp: 

Các luận chứng 

khoa học cho quá 

trình thảo luận 

chính sách 

1 

Tác 

giả 

chính 

Hội thảo khoa 

học quốc gia 

“Giới trong 

phát triển kinh 

tế bền vững” 

[ISBN: 978-

604-56-4618-2] 

  64-74 11/2017 
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TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp chí 

quốc tế uy tín: 

ISI, Scopus 

(IF, Qi) 

Số 

lần 

trích 

dẫn 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công 

bố 

21 

Mối quan hệ 

giữa các biến 

kinh tế vĩ mô và 

chỉ số giá chứng 

khoán: Bằng 

chứng từ thị 

trường Việt Nam 

2 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí Tài 

chính 

[2615-8973] 

  
751(2), 

22-25 
4/2021 

22 

Mainstream 

theories of 

corporate 

governance and 

the corporate 

governance – 

firm performance 

relationship 

1 

Tác 

giả 

chính 

Science & 

Technology 

Development 

Journal: 

Economics – 

Law and 
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- Trong đó, số lượng và thứ tự bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy 

tín mà ƯV là tác giả chính sau khi được cấp bằng tiến sĩ: 04 [các số thứ tự 7, 8, 10, 14] 

Ghi chú: 

- Số trích dẫn: Kê theo thống kê của Google Scholar tại thời điểm lập hồ sơ (30/7/2021): 

https://scholar.google.com.vn/citations?user=pQSKU6MAAAAJ&hl=vi 

- Các Impact Factors được dẫn theo Journal Citation Reports 2021 được Clarivate 

Analytics công bố vào 30/6/2021. 

- Xếp hạng tạp chí theo The 2019 Australian Business Deans Council Journal Quality 

List (ABDC Journal Quality List). Trong danh sách xếp hạng ABDC này có 2.682 tạp 

chí, trong đó tạp chí loại A* chiếm 7.41% (199); Loại A chiếm 24.27% (651); Loại B 

chiếm 31.69% (850); và Loại C chiếm 36.61% (982): https://abdc.edu.au/research/abdc-

journal-quality-list/  

- Ứng viên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ vào ngày 28/5/2015 và được cấp bằng tiến 

sĩ vào ngày 19/8/2015. Bài báo “Ownership concentration and corporate performance 

from a dynamic perspective: Does national governance quality matter” [Số thứ tự 7] 

được Tạp chí International Review of Financial Analysis [ISSN: 1057-5219] xuất bản 

trực tuyến vào ngày 25/6/2015 và xuất bản chính thức (phân bổ số trang in, tập và số 

phát hành) trong Tập 41 vào tháng 10/2015. Do vậy, ứng viên tự kê khai bài báo này là 

công trình xuất bản sau khi được công nhận học vị tiến sĩ. 

- Tách thành hai giai đoạn: Trước và sau khi được công nhận học vị tiến sĩ; Trong mỗi 

giai đoạn, các bài báo được trình bày theo hai danh mục: Danh mục tạp chí quốc tế và 

Danh mục tạp chí – hội thảo trong nước, và theo thứ tự thời gian xuất bản tăng dần. 

https://scholar.google.com.vn/citations?user=pQSKU6MAAAAJ&hl=vi
https://abdc.edu.au/research/abdc-journal-quality-list/
https://abdc.edu.au/research/abdc-journal-quality-list/
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7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích: Không. 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế: Không. 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được 

đưa vào áp dụng thực tế: 

TT 

Chương trình 

đào tạo, chương 

trình nghiên cứu 

ứng dụng KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ 

Tham 

gia) 

Văn bản 

giao nhiệm 

vụ (số, ngày, 

tháng, năm) 

Cơ quan 

thẩm 

định, 

đưa vào 

sử dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi chú 

1 

Chương trình đào 

tạo thạc sĩ ngành 

Quản trị kinh 

doanh 

Tham gia 

Quyết định số 

663/QĐ-

ĐHĐL, ngày 

14/10/2015 

của Hiệu 

trưởng Trường 

Đại học Đà 

Lạt 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Quyết định số 

147/QĐ-

BGDĐT, ngày 

13/1/2017 của 

Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT 

Ủy viên 

thường trực 

Tiểu ban 

chuyên 

môn, Ban 

xây dựng 

Chương 

trình  

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học thay thế: Không. 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp 

luật. 

 Lâm Đồng, ngày 30 tháng 7 năm 2021 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

           

     Nguyễn Văn Tuấn 


