
Đại học Quốc gia
Thành phố Hồ Chí

Minh

LÝ LỊCH KHOA HỌC
(Thông tin trong 5 năm gần nhất)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: TRẦN MỸ LINH

2. Ngày sinh: 25/12/1992                                                        

3. Nam/nữ: Nữ

4. Nơi đang công tác: 

Trường/viện: …Trường Đại học Kinh Tế Luật………………………

Phòng/ Khoa: Kinh Tế Đối Ngoại………………………………………

Bộ môn:…Kinh Doanh Quốc Tế ………………………………………

Phòng thí nghiệm:………………………………….

Chức vụ:…Giảng viên…………………………………………..

5. Học vị: Tiến Sĩ                             năm đạt: 2021

6. Học hàm: ……………………                   năm phong: ………………..

7. Liên lạc: 0348251292

TT Cơ quan Cá nhân

1 Địa chỉ
669 QL1A, khu phố 3, Thủ Đức, Thành
phố Hồ Chí Minh

Số 47, chi hội 18, Ấp 3, Xã Phú
Lợi,  huyện  Định  Quán,  Tỉnh
Đồng Nai

2 Điện thoại/ fax 028 3724 4555 0348251292

3 Email linhtm@uel.edu.vn

8. Trình độ ngoại ngữ: 

T Tên ngoại ngữ Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu
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T
Tố
t

Kh
á

TB Tố
t

Kh
á

TB Tố
t

Kh
á

TB Tố
t

Kh
á

TB

1 Tiếng Anh x x x x

2 Tiếng Trung x x x x

9. Thời gian công tác:

Thời gian Nơi công tác Chức vụ

Từ 04/2021
đến 11/2021

Trường  Đại  học  Khoa  học  và  Kỹ  thuật  Lunghwa  (Đài
Loan)

Trợ lý dự án

Từ
15/01/2021
đến nay

Trường Đại học Kinh Tế Luật Giảng Viên

10. Quá trình đào tạo:

Bậc
đào tạo

Thời
gian

Nơi đào
tạo

Chuyên ngành Tên luận án tốt nghiệp

Đại học
2010-
2014

TDT (VN) &
LHU (TW)

BA-QTKD

Thạc sỹ
2014-
2016

LHU-TW MBA-QTKD

“Nhân  tố  ảnh  hưởng  tới  hành  vi  sử
dụng dịch vụ thanh toán di động của
người  tiêu  dùng:  bằng  chứng  thực
nghiệm  từ  5  thành  phố  trực  thuộc
trung ương tại Việt nam”

Tiến sĩ
2016-
2021

NCNU-TW
Chiến  Lược  và  Phát
triển cho những ngành
công nghiệp mới nổi

“Thể  chế  chính thức,  Hoạt  động khởi
nghiệp và Kết quả Kinh tế Xã hội: Bằng
chứng thực nghiệm từ Việt Nam”

Tiến  sỹ
Khoa
học

11. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu 

11.1 Lĩnh vực chuyên môn:………………………………………………………….

- Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh

- Chuyên ngành: Chiến Lược và Phát triển các ngành công nghiệp mới nổi
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- Chuyên môn: Quản trị chiến lược, hành vi tổ chức, và khởi nghiệp

11.2   Hướng nghiên cứu:

1. Entrepreneurship

2. Strategic Management

3. Public Service Motivation

4. Organizational Behaviors

…………………………………………………………………………………………………...

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Đề tài/dự án

TT Tên đề tài/dự án
Mã số &

cấp quản
lý

Thời
gian
thực
hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ
nhiệm

/Tham gia

Ngày
nghiệm

thu
Kết
quả

1

Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi
sử dụng thanh toán điện tử của
người  tiêu  dung  trên  địa  bàn
Tp.HCM

MOE-
TW/
2018-14

01/02/20
18  –
31/12/20
18

90
Chủ
nhiệm

1/2019

2
Vai  trò  của  động  lực  phụng  sự
công trong giáo dục đại học công
lập ở Việt Nam

CS2020-
02

2020-
2021

40
Thành
viên
chính

2021

3

Public service motivation in 
Vietnamese public higher 
education institutions. The 
Project of Grade B of Vietnam 
National University, Ho Chi Minh 
City.

2022-
2024

525
Thành
viên
chính

Đang
thực
hiện

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

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 Đại học

2 Thạc sỹ

3 Tiến sỹ

III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách 
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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

2

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

2

2. Các bài báo
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

1

Hue, T. H. H., Vo Thai, H. C., & Tran, M. L. (2021). A
Link  between  Public  Service  Motivation  Employee
Outcomes  and  Person  Organization  Fit  Evidence
from  Vietnam.  International  Journal  of  Public
Administration, 1-20.

CS/2020-02
project

15324265,
01900692
(ISI-Q2)

2

Vo-Thai, H. C., Hong-Hue, T. H., & Tran, M. L. (2021).
Technological-and  non-technological  innovation
during  the  growth phase  of  industry  life  cycle:  an
evidence  from  Vietnamese  manufacturing
enterprises. SAGE Open, 11(3).

215824402110
32169

1.577

3

Vo-Thai,  H.  C.,  Lo,  S.,  &  Tran,  M.  L.  (2021).  How
Capability  Reconfiguration  in  Coping  with  External
Dynamism  Can  Shape  the  Performance  of  the
Vietnamese Enterprises. SAGE Open, 11(3)

215824402110
32666

1.577

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
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1

2

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

Tran, M.L, & Lo, S., (2021). Local Institutional 
Conditions and Socioeconomic Outcomes of 
Entrepreneurship: Evidence from Provinces and 
Municipalities in Vietnam. International Conference on 
Emerging Industry & Health Promotion.

AA001
6

2

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 tổ chức

Sản phẩm của
đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu
 ISBN Ghi

chú

1

Huy-Cuong Vo Thai, My-Linh Tran, Hong-Hue Trinh 
Hoang (2020). The FDM-IPA approach for the barrier 
macroeconomic in the sustainable development of 
agriculture. Sustainable Argriculture Development in 
VietNam Experience of Asian Countries, UEL

ISBN: 978-604-
73-7761-9

2

My-Linh Tran, Huy-Cuong Vo Thai, Hong-Hue Trinh 
Hoang (2020). The Entrepreneurial Behaviors in the 
Agricultural Sector in Asia-Oceania Countries. 
Sustainable Argriculture Development in VietNam 
Experience of Asian Countries, UEL

ISBN: 978-604-
73-7761-9

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

5



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

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

Định Quán, Ngày 05 tháng 02 năm 2022
Người khai
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Trần Mỹ Linh
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