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LÝ LỊCH KHOA HỌC 
(Thông tin trong 5 năm gần nhất và có liên quan trực tiếp đến đề tài/dự án đăng ký) 

I. THÔNG TIN CHUNG 
1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN 
2. Ngày sinh:  17/06/1988                                                                      
3. Nam/nữ: NỮ 

4. Nơi đang công tác: 
Trường/viện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT 
Phòng/ Khoa: KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 
Bộ môn: KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 
Phòng thí nghiệm: 
Chức vụ: GIẢNG VIÊN 
5. Học vị:  THẠC SĨ KINH TẾ                                năm đạt: 2015 
6. Học hàm:                                                              năm phong: 
7. Liên lạc:  

8. Trình độ ngoại ngữ:  

9. Thời gian công tác: 

TT Cơ quan Cá nhân

1 Địa chỉ
ĐH Kinh tế - Luật 
Khoa Kinh tế đối Ngoại

51E, Đường 1, P. Tăng Nhơn Phú B, 
Q9.

2 Điện thoại/ fax 3724-4555 ext 6446 0917 008 069

3 Email ntdhien@uel.edu.vn ntdhien@uel.edu.vn

TT Tên ngoại ngữ
Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu

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

1 Tiếng Anh x x x x

2

Thời gian Nơi công tác Chức vụ

10/2010 - nay Khoa KTĐN ĐH Kinh tế - Luật Giảng viên

Từ…đến…
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10. Quá trình đào tạo: 

11. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu  
11.1. Lĩnh vực chuyên môn: 

- Lĩnh vực: Kinh tế 
- Chuyên ngành: Thanh toán quốc tế, Đầu tư quốc tế. 
- Chuyên môn: Phân tích định tính, phân tích định lượng 

11.2.   Hướng nghiên cứu: 
1. Du lịch quốc tế của Việt Nam 
2. Xu hướng đầu tư quốc tế ở Việt Nam và trên thế giới 

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY 
1. Đề tài/dự án 

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

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành Tên luận án tốt nghiệp

Đại học 2 0 0 6 - 
2010

Trường Đại 
học Kinh tế - 
Luật

Kinh tế đối ngoại
Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối 
với dịch thanh toán quốc tế của NH TMCP Sài 
Gòn (SCB)

Thạc sỹ 2011 - nay
Trường Đại 
học Kinh tế - 
Luật

KTTG & Quan 
hệ KTQT

Phân tích lợi thế cạnh tranh ngành sữa của Việt 
Nam theo mô hình viên kim cương của 
Michael Porter

Tiến sỹ

Tiến sỹ Khoa học

TT Tên đề tài/dự án
Mã số &  

cấp quản lý
Thời gian 
thực hiện

Kinh phí 

( t r i ệ u 
đồng)

Chủ nhiệm 

/Tham gia

Ngày 
nghiệm 

thu

Kết 
quả

1

Đánh giá các công cụ hỗ trợ hoạt động 
tư vấn tuyển sinh của trường ĐH Kinh 
tế - Luật 

2011 18 tháng 30.0 Tham gia 17/12/2013 Khá

2 Phân tích lợi thế cạnh tranh ngành sữa 
của Việt Nam CS/2015-08 18 tháng 30.0 Chủ nhiệm 26/10/2016 Khá

Đánh giá tác động của yếu tố gia đình 
đến tỷ lệ lao động trẻ em ở Việt Nam CS/2015-13 18 tháng 30.0 Tham gia 26/10/2016 Khá

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)

1 Lê Thế Tùng
A thesis on Bitcoin with analysis 
based on the efficientcy market 
hypothesis

2017 Đại học
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III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ 

1. Sách  
1.1 Sách xuất bản Quốc tế 

1.2. Sách xuất bản trong nước  

2. Các bài báo 
2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế 

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước 

2 Lê Thị Minh Nguyệt

Đánh giá ảnh hưởng của khủng 
hoảng kinh tế toàn cầu đến hoạt động 
xuất nhập khẩu hàng hoá Việt Nam 
giai đoạn 2001 - 2017

2017 Đại học

3 Trần Hữu Phú

Assessing the impact of ASEAN 
economic integration on Vietnam 
automobile import by using gravity 
model

2018 Đại học

4 Lê Thị Cẩm Nhung
Các yếu tố ảnh hưởng đến kim ngạch 
xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam thông 
qua mô hình hấp dẫn thương mại

2018 Đại học

5 Đỗ Ngọc Anh Quyền
Các nhân tố tác động tới kim ngạch 
xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 
2007 - 2017

2018 Đại học

6 Nguyễn Đăng Thiện Tín
Các yếu tố tác động đến kim ngạch 
xuất khẩu gạo Việt Nam giai đoạn 
2006 - 2016

2018 Đại học

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

2

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

2

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

1

2

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
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2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế 

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước 

1
NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN, Phân tích lợi thế cạnh tranh 
ngành sữa của Việt Nam, Chuyên san Kinh tế - Luật và Quản 
lý thuộc Tạp chí Phát triển KH&CN (tập 19, số Q4-2016)

1859 - 0128

2

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN (đồng tác giả), Phân tích các 
nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó lâu dài của nhân viên trẻ 
với doanh nghiệp, Tạp chí Phát triển và Hội nhập (số 7 tháng 
11- 12, năm 2012) 

1859 – 428 X

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

2

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

Sản phẩm của đề 
tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu 
 ISBN Ghi chú

1

Bài viết “Đánh giá hiệu quả chương trình “Nhãn xanh Việt 
Nam” và một số kinh nghiệm của các nước” đăng trên Kỷ 
yếu Hội thảo “Tăng trưởng xanh trong thời kỳ toàn cầu hóa: 
các phương diện kinh tế, quản trị doanh nghiệp và xã hội” – 
Trường ĐH Kinh tế TP HCM (2013)

2

Bài viết “Trung Quốc thúc đẩy tham vọng quốc tế hóa đồng 
nhân dân tệ như thế nào” đăng trên Kỷ yếu Hội thảo" Tác 
động của việc quốc tế hóa đồng NDT và bất ổn tài  
chính toàn cầu đối với hệ thống tài chính Việt Nam" - Trường 
Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM) và Viện Nghiên cứu 
quản lý kinh tế Trung ương phối hợp tổ chức (2013) 

3

Bài viết “Vai trò của nhãn sinh thái đối với phát triển bền 
vững trong quá trình toàn cầu hoá" đăng trên Kỷ yếu Hội 
thảo “Tăng trưởng xanh trong thời kỳ toàn cầu hóa: các 
phương diện kinh tế, quản trị doanh nghiệp và xã hội” – 
Trường ĐH Kinh tế TP HCM (2013) 

4

Bài viết “Kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc tăng 
cường vai trò của hệ thống ngân hàng trong việc thúc đẩy 
tăng trưởng xanh" đăng trên Kỷ yếu Hội thảo “Vai trò của hệ 
thống ngân hàng trong phát triển kinh tế xanh tại Việt Nam” 
– Trường ĐH Ngân hàng TP HCM (2016) 

5

Bài viết “Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương và tác 
động đối với Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)” đăng trên 
Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Định vị vị trí của Việt Nam trong 
hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)” - Trường ĐH 
Kinh tế-Luật (2016) 

6

Bài viết “Một số chia sẻ về công tác cố vấn học tập và giảng 
dạy đối với chương trình đào tạo chất lượng cao tại Trường 
Đại học Kinh tế-Luật” đăng trên Kỷ yếu Hội nghị “Đánh giá 
hoạt động quản lý và giảng dạy chương trình Chất lượng 
cao” – Trường ĐH Kinh tế-Luật (2017) 
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IV. CÁC GIẢI THƯỞNG  
1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ 

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent) 

3. Bằng giải pháp hữu ích 

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

V. THÔNG TIN KHÁC 
1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước  

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 

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

7

Bài viết “Một số chia sẻ về nghiên cứu kho học sinh viên từ 
góc độ của giảng viên hướng dẫn” đăng trên Kỷ yếu toạ đàm 
“Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học tại Khoa Kinh tế 
đối ngoại” – Khoa Kinh tế đối ngoại (Trường ĐH Kinh tế-
Luật, 2019) 

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp
Năm 
cấp

1

2

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

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

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

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh
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        NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN 

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

Ngày 15  tháng 04 năm 2019

Người khai 
(Họ tên và chữ ký)
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