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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT 

  

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
(Thông tin trong 10 năm gần nhất và có liên quan trực tiếp đến đề tài/dự án đăng ký) 

 
I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên: MAI THỊ CẨM TÚ 

2. Ngày sinh:  05/10/1982 

3. Nam/nữ: Nữ  

4. Nơi đang công tác:  

Trường/viện: Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM 

Phòng/ Khoa: Khoa Kinh tế đối ngoại 

Bộ môn: Kinh tế đối ngoại 

Phòng thí nghiệm: 

Chức vụ: Giảng viên 

5. Học vị:         TS                    năm đạt: 2016 

6. Học hàm:                             năm phong: 

7. Liên lạc:  

TT  Cơ quan Cá nhân 

1 Địa chỉ Trường Đại học Kinh tế - Luật Trường Đại học Kinh tế - Luật 

2 Điện thoại/ fax 08 37244555 (6371) 090 781 2005 

3 Email tumtc@uel.edu.vn tumtc@uel.edu.vn 

 

8. Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân Ngôn ngữ Anh 

 

TT Tên ngoại ngữ 
Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu 

Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB 

1 Anh văn  x   x  x   x   

2              

 

 

 



9. Thời gian công tác: 

Thời gian Nơi công tác Chức vụ 

Từ 2005 đến  

 

2007 

Ban quản lý dự án giáo dục đại học, ĐHQG-HCM Chuyên viên 

Từ 2007 – 

11/2016 

Phòng Sau đại học &Quản lý khoa học, Trường ĐH Kinh tế -

Luật 
Chuyên viên 

12/2016 - 

Nay 
Khoa Kinh tế đối ngoại Giảng viên 

 

10. Quá trình đào tạo: 

Bậc 

đào tạo 

Thời 

gian 
Nơi đào tạo Chuyên ngành Tên luận án tốt nghiệp 

Đại học 
2001-

2005 

Khoa Kinh tế, 

ĐHQG-HCM 
Kinh tế đối ngoại  

Thạc sỹ 
2006-

2009 

Khoa Kinh tế, 

ĐHQG-HCM 

Kinh tế thế giới và 

quan hệ kinh tế quốc 

tế 

Đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản Việt Nam 

sang thị trường Nhật Bản 

Tiến sỹ 
2011 –  

2016 

Trường ĐH 

Kinh tế - Luật 
Kinh tế học 

Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy 

sản của Việt Nam sang thị trường Nhật 

Bản 

11. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu  

11.1 Lĩnh vực chuyên môn: 

- Lĩnh vực: Kinh tế 

- Chuyên ngành:  Kinh tế đối ngoại 

- Chuyên môn: Giao dịch thương mại quốc tế, quản trị xuất nhập khẩu, nghiệp vụ ngoại thương 

11.2   Hướng nghiên cứu: 

1. Thương mại 

2. Kinh tế quốc tế  

3. Phân tích năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ 





TT Tên SV , HVCH, NCS  Tên luận án 
Năm tốt 

nghiệp 

Bậc đào 

tạo 

Sản phẩm của 

đề tài/dự án 

(chỉ ghi mã số) 

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY 

1. Đề tài/dự án: 

TT Tên đề tài/dự án Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí Chủ nhiệm/ 

Tham gia 

Ngày  

nghiệm thu 

Kết quả 

 

1  Phân tích các nhân tố tác động đến cán cân 

thương mại Việt Nam 

  C2017-34-

08 

24 tháng  70,000,000  Chủ nhiệm   30/10/2019 Tốt 

 

2  Nâng cao vị thế kinh tế Việt Nam trong Cộng 

đồng kinh tế ASEAN (AEC) 

  C2019-34-

02 

24 tháng  200,000,000  Thành viên   10/12/2021 khá 

 

3  Phân tích lợi thế so sánh và các yếu tố ảnh 

hưởng đến xuất khẩu ngành hàng đồ gỗ của 

Việt Nam 

  C2020-34-

05 

24 tháng  100,000,000  Thành viên   

 

4  Giải pháp tăng trưởng xuất khẩu thủy sản 

Việt Nam sang thị trường Nhật Bản 

  CS/2014-14 12 tháng  40,000,000  Chủ nhiệm   29/10/2015 Tốt 

 

5  Tìm hiểu nhu cầu tin của sinh viên Khoa 

Kinh tế - ĐHQG TP.HCM 

  

CS.2009.04.0

9 

12 tháng  30,000,000  Thành viên   10/10/2010 Đạt 

 

6  Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế đặc 

thù hỗ trợ khởi nghiệp thí điểm tại các địa 

phương có nhu cầu và tiềm lực phát triển hoạt 

động khởi nghiệp sáng tạo 

  

KNĐMST.N

V2NC.KTL.1

8-18 

30 tháng  

3,950,000,000 

 Thành viên   

 

7  Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong 

pháp luật bảo về quyền lợi người tiêu dùng 

  C2021-34-

03 

24 tháng  120,000,000  Thành viên   

 

8  Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm 

vụ của khu vực kinh tế tư nhân, kinh tế hợp 

tác, khu vực FDI thời kỳ 2011 - 2020 và 

phương hướng, mục tiêu của thời kỳ 2021-

2030, kế hoạch 5 năm 2021-2025 

  85/QĐ-

BKH-ĐT-15 

6 tháng  450,000,000  Thành viên   07/06/2020 Đạt 

 

9  Nâng cao vị thế kinh tế Việt Nam trong Cộng 

đồng kinh tế ASEAN (AEC) 

  C2019-34-

02 

24 tháng  200,000,000  Thành viên   

 

10  Mô hình khám phá hành vi và sự trải nghiệm 

khách hàng trực tuyến trong lĩnh vực du lịch 

tại Việt Nam dựa trên nền tảng công nghệ Dữ 

liệu lớn và Mô hình chủ đề. 

  DS2022-34-

01 

24 tháng  500,000,000  Thành viên   

2. Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh: 

III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ 

1.1. Sách xuất bản quốc tế 

TT Tên sách Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Nhà xuất bản Năm xuất bản Tác giả/  

đồng tác giả 

Bút danh 

 

1       

1.2. Sách xuất bản trong nước 

TT Tên sách Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Nhà xuất bản Năm xuất bản Tác giả/  

đồng tác giả 

Bút danh 

 

1 Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu  Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

2018-2019 Chủ biên  

 

2 Kinh doanh quốc tế bậc cao học  Đại học Quốc gia 2020-2021 Chủ biên  

 

3 NÂNG CAO VỊ THẾ KINH TẾ VIỆT NAM 

TRONG CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 

C2019 – 34 - 02 ĐẠI HỌC QUỐC 

GIA  THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

2021-2022 Thành viên  



1 Nguyễn Thị Anh Thư 

Đánh giá năng lực cạnh tranh 

ngành hàng hạt điều Việt Nam 

xuất khẩu sang thị trường Mỹ 

2019 Đại học  

2 Trịnh Thị Hà Thanh 

Phân tích kết quả hoạt động xuất 

khẩu của Công ty TNHH TMDV 

XNK Hương Nhân 

2019 Đại học  

3 Nguyễn Thị Mỹ Châu 

Phân tích thực trạng hoạt động 

xuất khẩu kẹo tại Công ty TNHH 

PERFETTI VAN MELLE Việt 

Nam (2016 -2018) 

2019 Đại học  

4 Nguyễn Duy Lộc 

Phân tích tình hình hoạt động 

kinh doanh dịch vụ giao nhận 

hàng hóa nhập khẩu của Công ty 

TNHH Nam Á Logistics trong 

giai đoạn 2015 -2017 

2019 Đại học  

5 Lê Nhật Quang 

AN ANALYSIS OF 

AUTOMOBILES AND SPART 

PARTS IMPORT CAPACITY 

OFnMERCEDES-BENZ 

VIETNAM 

2020 Đại học  

6 Hồ Trọng Nhân 

AN ANALYSIS OF EXPORT 

PERFORMANCE OF 

SOUTHERN VIETNAM 

ENGINE AND 

AGRICULTURAL 

MACHINERY COMPANY 

LIMITED (2016 – 2019) 

2020 Đại học  

7 
Nguyễn Thị Mai 

Phương 

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT 

ĐỘNG KINH DOANH NHẬP 

KHẨU THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ 

CỦA CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THIẾT BỊ KỸ THUẬT GIA 

PHÁT GIAI ĐOẠN 2016 - 2019 

2020 Đại học  

8 Nguyễn Thu Hương 

Phân tích kết quả xuất khẩu nông 

sản của công ty TNHH sản xuất 

Công nghiệp Viet Delta 

2020 Đại học  

9 
Trần Phạm Nguyên 

Khoa 

Phân tích hiệu quả mua hàng 

quốc tế của công ty TNHH 

XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ 

GIÁO DỤC SAO MAI giai đoạn 

2018 – 2020 

2021 Đại học  

10 Đỗ Thị Kim Chi 

Phân tích hoạt động kinh doanh 

dịch vụ giao nhận nhập khẩu của 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ GIAO NHẬN 

GLORY giai đoạn 2018 - 2020 

2021 Đại học  

11 Nguyễn Hồng Sơn Phân tích thực trạng hoạt động 2021 Đại học  



nhập khẩu thiết bị điều khiển và 

truyền động của CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

BOSCH VIỆT NAM giai đoạn 

2018-2020 

12 Lữ Lâm 

Đánh giá sự hài lòng của doanh 

nghiệp về chất lượng thủ tục Hải 

quan điện tử tại Chi Cục Hải quan 

Cửa khẩu cảng Cái Mép 

2017 Thạc sỹ  

13 Trần Đức Thuận 

Tác động của chất lượng dịch vụ 

Logistics bên thứ 3 (Logistics 3P) 

đến sự hài lòng và lòng trung 

thành của các công ty dược phẩm 

tại Tp.HCM 

2018 Thạc sỹ  

14 Trần Yến Thanh 

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 

tại Công ty Cổ phần May mặc 

Bình Dương giai đoạn 2018-2023 

2019 Thạc sỹ  

15 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 

Đo lường chất lượng dịch vụ 

Logistics của các nhà cung cấp 

dịch vụ Logistics Việt Nam tại 

thành phố Hồ Chí Minh 

2019 Thạc sỹ  

16 Trần Quang Trung 

Những nhân tố ảnh hưởng đến kết 

quả xuất khẩu của các doanh 

nghiệp tỉnh Tiền Giang  

2019 Thạc sỹ  

 

 



2.1. Đăng trên tạp chí quốc tế 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,  

trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của đề tài/ 

dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu ISSN 

(ghi rõ thuộc ISI hay không) 

Điểm IF 

2. Bài báo 

 

1   Tiến sĩ Mai Thị Cẩm Tú, Estimating the Impact of Trade cost on 

Export: A Case Study VietnamJournal of Asian Finance, 

Economics and Business, 31/08/2018 

  2288-4637  

 

2   Tiến sĩ Mai Thị Cẩm Tú, “Impacts of Corporate Social 

Responsibility and Authenticity on 

Brand Loyalty: Evidence from the Chain Coffee Shop Industry in 

Vietnam”Journal of Asian Finance, Economics and Business, 

30/06/2022 

 C2021-34-03  ISSN 2288-4637, e-ISSN 2288-

4645 

 

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,  

trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của đề tài/ 

dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu ISSN Ghi chú 

 

1   Tiến sĩ Mai Thị Cẩm Tú, Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu nhập 

khẩu thủy sản của Nhật Bản từ thị trường Việt NamTạp chí Phát 

triển Khoa học & Công nghệ, 30/09/2014 

  1859 - 0128  

 

2   Tiến sĩ Mai Thị Cẩm Tú, Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu 

thủy sản Việt Nam sang thị trường NhậtTạp chí Phát triển & Hội 

nhập, 28/02/2015 

  1859 – 428 X  

 

3   Tiến sĩ Mai Thị Cẩm Tú, Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang 

EU: Thực trạng và hàm ý cho Việt NamTạp chí Những vấn đề 

Kinh tế và Chính trị thế giới, 31/12/2015 

  0868-2984  

 

4   Tiến sĩ Mai Thị Cẩm Tú, Tác động của tỷ giá hối đoái đến giá trị 

xuất khẩu thủy sản Việt Nam: Nghiên cứu thị trường Nhật và 

MỹTạp chí Phát triển & Hội nhập, 28/02/2016 

  1859 – 428 X  

 

5   Tiến sĩ Mai Thị Cẩm Tú, Tác động của chi phí xuất khẩu đến 

giá trị xuất khẩu: Trường hợp xuất khẩu nông sản Việt NamTạp 

chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới, 31/10/2017 

  0868-2984  

 

6   Tiến sĩ Mai Thị Cẩm Tú, Đo lường sự hài lòng của doanh 

nghiệp về chất lượng thủ tục hải quan điện tử: Nghiên cứu thực tế 

tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép, Bà Rịa – Vũng 

TàuTạp chí Phát triển & Hội nhập, 28/01/2018 

  1859 – 428 X  

 

7   Tiến sĩ Mai Thị Cẩm Tú, Ước lượng tác động của chi phí xuất 

khẩu đến xuất khẩu Việt NamTạp chí Phát triển khoa học & Công 

nghệ, 28/11/2018 

  1859 - 0128  

 

8   Tiến sĩ Mai Thị Cẩm Tú, Factors affecting Vietnam’s trade 

balance in the context of the global value chainTạp chí Phát triển 

Khoa học và Công nghệ - Kinh tế-Luật và Quản lý, 19/04/2020 

C2017-34-08  ISSN 2588-1051  

 

9   Tiến sĩ Mai Thị Cẩm Tú, Phân tích cán cân thương mại song 

phương Việt Nam và các đối tác thương mạiTạp chí Phát triển & 

Hội nhập, 02/01/2020 

C2017-34-08  ISSN 1859 – 428 X  

 

10  Phó giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Thị Thúy Giang, Phân tích hành vi 

tiêu dùng trong ngành bán lẻ - So sánh giữa doanh nghiệp Việt 

Nam và các chuỗi bán lẻ có vốn FDITạp chí Công Thương, 

08/06/2021 

  0866–7756  

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố 

chức 

Sản phẩm của đề tài/ 

dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 

 ISBN 

Ghi chú 

 

1 Tiến sĩ Mai Thị Cẩm Tú, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình 

Dương (TPP): Cơ hội và thách thức cho xuất khẩu thủy sản Việt 

Nam sang Nhật Bản. Tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái 

Bình Dương (TPP) đến nên kinh tế Việt Nam và khu vực, 

01/06/2015 

   



2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố 

chức 

Sản phẩm của đề tài/ 

dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 

 ISBN 

Ghi chú 

 

2 Tiến sĩ Mai Thị Cẩm Tú, The impact of corporate social 

responsibility on customer loyalty - a study on coffee chains in ho 

chi minh city. INTERNATIONAL CONFERENCE FOR 

YOUNG 

RESEARCHERS IN ECONOMICS & BUSINESS 2020, 

15/01/2021 

   

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố 

chức 

Sản phẩm của đề tài/ 

dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 

 ISBN 

Ghi chú 

 

1 Tiến sĩ Mai Thị Cẩm Tú, Nhật bản- Thị trường xuất khẩu thủy 

sản lớn thứ 2 của Việt Nam. 77, 01/01/2011 

   

 

2 Tiến sĩ Mai Thị Cẩm Tú, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình 

Dương (TPP): Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu thủy sản 

Việt Nam sang Nhật Bản. 116, 01/12/2015 

   

 

3 Tiến sĩ Mai Thị Cẩm Tú, Nâng cao năng lực hoạt động nghiên 

cứu khoa học sinh viên của Khoa Kinh tế Đối ngoại. Tọa đàm 

nâng cao năng lực hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa Kinh 

tế Đối ngoại, 16/04/2019 

   

 

4 Tiến sĩ Mai Thị Cẩm Tú, Xây dựng quy trình tổ chức chương 

trình kiến tập thực tế. Nâng cao hiệu quả hoạt động kiến tập thực 

tế của sinh viên Khoa Kinh tế Đối ngoại, 14/06/2019 

   

 

5 Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, Chính sách hỗ trợ cấp phép sản 

phẩm thử nghiệm cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại tp. 

Cần Thơ. Cơ chế đặc thù hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo địa phương: 

Kinh nghiệm thế giới và bài học cho Cần thơ, 08/01/2021 

   

 

6 Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, Chính sách hỗ trợ cấp phép sản 

phẩm thử nghiệm cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại tp. 

Đà Nẵng. Cơ chế đặc thù hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo địa phương: 

Kinh nghiệm thế giới và bài học cho Đà Nẵng, 27/03/2021 

   

 

7 Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, Đánh giá thực trạng thực hiện 

những chính sách hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

tại Cần Thơ. Nhận thức và mức độ khai thác các cơ chế hỗ trợ 

khởi nghiệp trong cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 

29/08/2020 

   

 

8 Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, Nhận thức và mức độ khai thác 

các cơ chế hỗ trợ khởi nghiệp trong cộng đồng khởi nghiệp sáng 

tạo tại Cần Thơ. Nhận thức và mức độ khai thác các cơ chế hỗ trợ 

khởi nghiệp trong cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 

29/08/2020 

   

 

9 Tiến sĩ Mai Thị Cẩm Tú, Thực trạng nhu cầu được hỗ trợ của các 

thành tố trong cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Cần 

Thơ. Nhu cầu được hỗ trợ của các thành tố trong cộng đồng khởi 

nghiệp đổi mới sáng ạo, 10/10/2020 

   

 

10 Tiến sĩ Mai Thị Cẩm Tú, Những vấn dề đặt ra dối với doanh 

nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong bối cảnh công nghiệp 

lần thứ tư. Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong bối cảnh 

cách mạng công nghiệp 4.0 và khả năng vận dụng ở Việt Nam, cụ 

thể Tp.HCM, 11/12/2020 

   

 

11 Tiến sĩ Mai Thị Cẩm Tú, Đánh giá thực trạng hỗ trợ khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo tại Cần Thơ. Cơ chế đặc thù hỗ trợ khởi nghiệp 

sáng tạo địa phương: Kinh nghiệm thế giới và bài học cho Cần 

Thơ, 08/01/2021 

   

 

12 Tiến sĩ Mai Thị Cẩm Tú, Đề xuất một số tiêu chính đánh giá chất 

lượng trong giảng dạy trực tuyến tại cơ sở giáo dục đại học. Thực 

tiễn xây dựng hệ 

thống đảm bảo chất lượng bên trong tại cơ sở giáo dục đại học, 

10/12/2020 
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IV. CÁC GIẢI THƯỞNG  

1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ 

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp 
Năm 

cấp 

1     

2     

 

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent) 

TT Tên bằng 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 
Năm 

cấp 
Nơi cấp 

Tác giả/ 

đồng tác giả 

1       

2       

 

 

 

3. Bằng giải pháp hữu ích 

TT Tên giải pháp 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 
Năm 

cấp 
Nơi cấp 

Tác giả/ 

đồng tác giả 

1       

2       

 

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu 

TT 
Tên công nghệ/ giải pháp hữu ích 

 đã chuyển giao 

Hình thức, quy mô, địa chỉ  

áp dụng 

Năm chuyển 

giao 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

1     

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố 

chức 

Sản phẩm của đề tài/ 

dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 

 ISBN 

Ghi chú 

 

13 Tiến sĩ Mai Thị Cẩm Tú, Thử nghiệm sản phẩm vật tư y tế ứng 

dụng trí tuệ nhân tạo (ai) – Thực trạng pháp luật và giải pháp hỗ 

trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nhận thức và 

mức độ khai thác các cơ chế hỗ trợ khởi nghiệp trong cộng đồng 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 29/08/2020 

   

 

14 Tiến sĩ Mai Thị Cẩm Tú, Hệ sinh thái mở và cơ chế đồng nhất 

trong kết nối các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo địa 

phương. Nhu cầu được hỗ trợ của các thành tố trong cộng đồng 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 10/10/2020 

   

 

15 Tiến sĩ Mai Thị Cẩm Tú, Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng 

ở đâu trên bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo toàn 

cầu?. Cơ chế đặc thù hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo địa phương: 

Kinh nghiệm thế giới và bài học cho Hà Nội, 15/06/2021 
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V. THÔNG TIN KHÁC 

1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước  

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh 

    

    

 

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN 

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh 

    

    

 

3. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời 

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia 

    

    

 

 Ngày 16   tháng 11  năm 2022 

 Người khai 
(Họ tên và chữ ký) 

   

 

 

 

 

 

 

Mai Thị Cẩm Tú 


