BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH & PHÁT TRIỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Bản thân:
Họ và tên khai sinh: Dương Ngọc Hồng ......................................................................
Sinh ngày: 28…tháng: 10…năm : 1988…Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh ...........
Nơi công tác hiện nay: Học viện Chính sách và Phát triển, Hà Nội ............................
Chức vụ, nghề nghiệp: Giảng viên...............................................................................
Hộ khẩu thường trú: 30 Tôn Thất Hiệp, Phường: 13, Quận: 11, T.P Hồ Chí Minh ....
Địa chỉ tạm trú hiện nay (nếu có): 1G Bà Triệu, Phường: 12, Quận: 5, Tp. HCM .....
Địa chỉ liên lạc: 1G Bà Triệu, Phường: 12, Quận: 5, Tp. HCM ..................................
Số điện thoại: 0908.363.331………………E-mail: ngochong2810@gmail.com .......
Dân tộc: Kinh…………………Tôn giáo: Không .......................................................
Ngày vào Đoàn TNCS-HCM: 28/03/2003 ..................................................................
Ngày vào Đảng CSVN: ...............................................................................................
2. Quá trình đào tạo:
a. ĐẠI HỌC:
Loại hình đào tạo (Chính quy, chuyên tu, Tại chức, Mở rộng): Chính quy ................
Dài hạn: 04 năm…………Ngắn hạn: ……………………………………………….
Thời gian đào tạo: từ năm 2007………. …….đến năm 2011………………………..
Trường tốt nghiệp: Đại học Monash, Úc .....................................................................
Ngành học: Quản trị Kinh doanh .................................................................................
Xếp hạng tốt nghiệp (Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình khá, Trung bình): Khá ..........
b. SAU ĐẠI HỌC:
Học cao học từ: năm 2011…đến: năm 2012…tại: Đại học Latrobe, Úc.....................
Ngành: Kinh doanh Quốc tế ........................................................................................
Ngày và nơi bảo vệ tốt nghiệp: 08/2012 – Đại học Latrobe, Úc .................................
Trình độ ngoại ngữ: IELTS 6.5 ....................................................................................
Các chứng chỉ khác (thời gian và nơi cấp):
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10/2013 –

Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm

01/2014

Trường Đại học Sài Gòn.
TESOL (Teachers of English to Speakers of Other
Languages)

10/2014

ATA (Australian Training Academy)
06/2015 –

DIU Research in Management (M2)

06/2016

CFVG, Việt Nam

3. Quá trình học tập và làm việc của bản thân (từ khi học Đại học đến nay):
Thời gian

Học hoặc làm gì?

Thành tích học tập,

Ở đâu?

làm việc

2007 – 2011 Đại học

Đại học Monash, Úc

Khá

2011 – 2012 Thạc Sĩ

Đại học Latrobe, Úc

Giỏi

2015 – 2016 Thạc Sĩ

CFVG, Việt Nam

Khá

2013 – 2014 Giảng viên

Đại học Ngân hàng

Khoa Quản trị Kinh doanh

2015 – Nay

Học viện Chính sách & Khoa Đào tạo Quốc tế

Giảng viên

Phát triển

4.

Kết quả hoạt động khoa học kỹ thuật (bài báo khoa học, đề tài NCKH, giải
thưởng khoa học các cấp, tham gia các hội nghị khoa học kỹ thuật quốc tế…):

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT

1

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt
đầu/Năm
hoàn
thành

Giải pháp hoàn thiện nội
dung chương trình đào tạo
chuyên ngành Kinh tế đối
ngoại nhằm đáp ứng nhu
cầu thị trường lao động
trong bối cảnh Việt Nam
hội nhập kinh tế quốc tế

2015/2015

~2~

Đề tài
Trách nhiệm tham
cấp (NN,
gia trong đề tài
Bộ,
ngành,
trường)
Trường
Thành viên

Nghiên cứu về những thách
thức, thuận lợi trong thu
hút đầu tư nước ngoài và sự
chuẩn bị của Việt Nam khi
gia nhập Cộng đồng kinh tế
Asean vào năm 2015
Mở mã ngành đào tạo Thạc
sĩ Kinh tế Quốc tế
Xây dựng chương trình
tiếng Anh khoa Đào tạo
Quốc tế
Quản trị rủi ro trong chuỗi
cung ứng các doanh nghiệp
thủy sản Tỉnh Bến Tre

2

3
4

5

2015/2015

Bộ

Thành viên

2015/2015

Cơ sở

Thành viên

2016/2016

Trường

Thành viên

2016/2018

Tỉnh

Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
1

2

3

Tên công trình
TPP: Cơ hội và thách thức
đối với doanh nghiệp xuất
khẩu thủy sản Việt Nam
Cơ hội và thách thức của
thủy sản Việt Nam trong
cộng đồng kinh tế ASEAN
Đẩy mạnh và phát triển
thủy sản tỉnh Bến Tre

Năm công
bố
2016

Tên tạp chí
Tạp chí Kinh tế và Dự báo

2016

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

2017

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Khả năng chuyên môn, nguyện vọng hiện nay về hoạt động khoa học kỹ thuật:
- Phụ trách và trực tiếp giảng dạy môn Quản trị học, Kinh doanh quốc tế, và Marketing
quốc tế.
- Lĩnh vực chuyên môn tập trung vào các môn học thuộc chuyên ngành Quản trị Kinh
doanh, và Kinh doanh Quốc tế.
- Nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn về quản trị chất
lượng, chuỗi cung ứng của ngành thủy sản Việt Nam. Từ đó, đưa ra những giải pháp và
kiến nghị góp phần phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam trong giai đoạn hội
nhập và cạnh tranh hiện nay.
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