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DANH MỤC HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ
DANH SÁCH CÁC NHÀ KHOA HỌC HƯỚNG DẪN NCS
NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ
(Kèm theo Thông báo số 695/TB-ĐHHHVN về việc tuyển nghiên cứu sinh năm 2021
(bổ sung ngành Quản lý kinh tế), ngày 20/5/2021 của Hiệu trưởng
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam)
I. TIÊU CHUẨN NGƯỜI HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH
Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết
định số 1713A/QĐ-ĐHHHVN ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại
học Hàng hải Việt Nam, mỗi nghiên cứu sinh có tối đa 02 người hướng dẫn với ít nhất
phải có một người là giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu của cơ sở đào tạo, trong đó:
1. Người hướng độc lập hoặc người dẫn chính của NCS phải đáp ứng các tiêu
chuẩn sau đây:
- Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài có phẩm chất, đạo đức tốt; có
sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp;
- Có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ có
chuyên môn phù hợp với đề tài luận án hoặc lĩnh vực nghiên cứu của nghiên cứu sinh;
đối với người chưa có chức danh giáo sư, phó giáo sư thì phải có tối thiểu 03 năm (36
tháng) làm công tác nghiên cứu khoa học hoặc giảng dạy kể từ khi có quyết định cấp
bằng tiến sĩ;
- Đã hoặc đang chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Trường trở lên;
- Là tác giả chính tối thiểu 01 bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp chí
thuộc danh mục các tạp chí của cơ sở dữ liệu ISI Thomson Reuters hoặc của cơ sở dữ
liệu Scopus - Elsevier (sau đây gọi chung là danh mục các tạp chí ISI - Scopus) hoặc ít
nhất một chương sách tham khảo có mã số chuẩn quốc tế ISBN do các nhà xuất bản
nước ngoài phát hành; hoặc là tác giả chính của tối thiểu 02 báo cáo đăng trên kỷ yếu
hội thảo quốc tế có phản biện, hoặc 02 bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp
chí khoa học nước ngoài có phản biện thuộc lĩnh vực khoa học liên quan đến đề tài
luận án của nghiên cứu sinh;
- Trường hợp chưa có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư, ngoài việc phải đáp
ứng quy định nêu trên phải là tác giả chính của thêm 01 bài báo hoặc công trình khoa
học đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI - Scopus;
- Có năng lực ngoại ngữ phục vụ nghiên cứu và trao đổi khoa học quốc tế;
- Phải là giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu của Trường hoặc là nhà khoa học
người nước ngoài, nhà khoa học Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài có hợp đồng
giảng dạy, nghiên cứu khoa học với Trường.
2. Người hướng dẫn phụ của NCS phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:
- Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài có phẩm chất, đạo đức tốt; có
sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp;
- Có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ có
chuyên môn phù hợp với đề tài luận án hoặc lĩnh vực nghiên cứu của nghiên cứu sinh;
đối với người chưa có chức danh giáo sư, phó giáo sư thì phải có tối thiểu 03 năm (36
tháng) làm công tác nghiên cứu khoa học hoặc giảng dạy kể từ khi có quyết định cấp
bằng tiến sĩ;
- Đã hoặc đang chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Trường trở lên.
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II. DANH MỤC HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ NGƯỜI HƯỚNG DẪN NCS
NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ
TT

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu
có thể hướng dẫn NCS

Họ tên, học vị, học hàm
người có thể hướng dẫn NCS

- Khoa học quản lý kinh tế
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- Quản lý công trong kinh tế
- Công tác lãnh đạo trong quản lý kinh tế

PGS.TS. Đặng Công Xưởng

- Công tác hoạch định phát triển kinh tế
- Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả SXKD
- Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường
- Nâng cao hiệu quả tài chính của doanh nghiệp
- Biện pháp chống thất thu thuế
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- Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn ISO-9001

PGS.TS. Nguyễn Văn Sơn
PGS.TS.Vũ Trụ Phi

- Nâng cao hiệu quả đầu tư công
- Hoàn thiện quy trình xét duyệt và phân bổ ngân
sách cho các địa phương
- Công tác lãnh đạo trong quản lý kinh tế
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- Công tác hoạch định phát triển kinh tế
- Quản lý các chương trình và dự án nhà nước

PGS.TS. Nguyễn Hồng Vân

- Đầu tư trong quản lý kinh tế
- Ra quyết định trong quản lý kinh tế
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- Quản lý rủi ro kinh tế
- Thẩm định dự án đầu tư kinh tế
- Quản lý nhà nước về kinh tế
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- Quản lý khoa học công nghệ
- Đầu tư chương trình và dự án án nhà nước
- Khoa học tư duy hệ thống trong quản lý kinh tế
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- Quản trị chiến lược
- Kỹ năng trong quản lý kinh tế
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- Vai trò và các biện pháp đẩy mạnh phát triển
doanh nghiệp tư nhân (trong các lĩnh vực CN, DV,
NN)
- Một số biện pháp thúc đẩy quá trình tái cấu trúc
kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc
hoạt động các ngân hàng thương mại đáp ứng yêu

TS. Mai Khắc Thành
TS. Lê Thanh Phương
PGS.TS. Dương Văn Bạo
TS. Nguyễn Minh Đức

PGS.TS. Đỗ Mai Thơm
TS. Nguyễn Thị Thúy Hồng

TS. Phạm Việt Hùng
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cầu hội nhập quốc tế
- Chiến lược và các biện pháp tiếp tục đẩy mạnh thu
hút và sử dụng vốn FDI
- Một số biện pháp xây dựng và phát triển Hải
Phòng thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện
đại.
- Các chính sách và biện pháp phát triển công
nghiệp hỗ trợ (phụ trợ) nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa
hóa và giá trị gia tăng trong công nghiệp Hải Phòng
- Những chính sách và biện pháp đẩy mạnh hoạt
động các doanh nghiệp dịch vụ cảng biển, Logistics
- Quản lý nhà nước về kinh tế
- Công tác lãnh đạo trong quản lý kinh;
- Quản trị kinh doanh (đối với doanh nghiệp)
- Quản trị marketing
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- Quản trị nguồn nhân lực

TS. Nguyễn Thị Liên

- Kinh tế vận tải biển

TS. Hoàng Chí Cương

- Quy hoạch, kế hoạch về hoạt động dịch vụ (vận
tải biển + cảng biển)
- Xây dựng chiến lược, chính sách cơ chế phát triển
về lĩnh vực Hàng hải
- Kinh tế quốc tế
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TS. Phạm Thị Thu Hằng

- Pháp luật trong quản lý kinh tế
- Đàm phán và giải quyết xung đột trong quản lý
kinh tế

TS. Phạm Thị Yến

- Đầu tư trong quản lý kinh tế
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- Quản lý rủi ro trong kinh tế

TS. Bùi Thanh Nga

- Quản lý nhà nước về kinh tế

Ghi chú: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam có thể mời các nhà khoa học uy tín
ngoài Trường thỏa mãn tiêu chuẩn, có ngành/chuyên ngành phù hợp tham gia
hướng dẫn nghiên cứu sinh./.
Tổng số: 03 trang.

Hải Phòng, ngày 20 tháng 5 năm 2021
TL. HIỆU TRƯỞNG
VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐTSĐH
(đã ký)
PGS.TS. Nguyễn Kim Phương

