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Nơi đào tạo: Trường Đại học Groningen, Hà Lan 
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Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Sjoerd Beugelsdijk. 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh  

2. Tiếng Hà Lan 
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

11/2000-8/2005 Khoa Kinh tế & Quản trị 
kinh doanh, trường Đại học 
Cần Thơ 

Giảng viên 

8/2007-8/2008 Khoa Kinh tế & Quản trị 
kinh doanh, trường Đại học 
Cần Thơ 

Giảng viên 
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TT Tên đề tài nghiên cứu  Năm bắt 
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công ty con thuộc công ty 
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Chủ nhiệm 
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đa quốc gia tại Việt Nam 

2. Nghiên cứu chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp phục vụ phát triển 
huyện nông thôn mới 
(Huyện Châu Phú, tỉnh 
An Giang) 

2017/2019 Cấp Tỉnh Chủ nhiệm 

3. Hoạt động xuất khẩu của 
các công ty đa quốc gia 
tại Việt Nam và giải pháp 
tăng cường liên kết với 
khu vực doanh nghiệp 
trong nước 

2013/2016 Cấp Bộ  Chủ nhiệm 

4. Nghiên cứu nhu cầu đào 
tạo nguồn nhân lực của 
huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp 

2016/2017 Cấp Huyện Chủ nhiệm 

5. Nghiên cứu các nhân tố 
ảnh hưởng đến nhu cầu 
dịch vụ tham vấn tâm lý 
của sinh viên Trường Đại 
học Cần Thơ 

2015 Cấp Trường Hướng dẫn khoa 
học 

6. Nghiên cứu sự thâm nhập 
tài sản địa phương của các 
công ty đa quốc gia thông 
qua các phương thức gia 
nhập thị trường khác nhau 
tại Đồng bằng sông Cửu 
Long 

2014/2015 Cấp Trường Chủ nhiệm 

7. Tổng kết tình hình phát 
triển kinh tế-xã hội thành 
phố Cần Thơ giai đoạn 
1986 đến 2015 

2014/2015 Cấp Tỉnh Thành viên 

8. The The impact of 
business environment on 
small and medium sized 
enterprises’ performance 
in Mekong River Delta, 
Vietnam 

2008/2009 Cấp Trường Chủ nhiệm 

9. Quy hoạch tổng thể kinh 
tế vùng nông nghiệp nông 
thôn huyện Thạnh Trị, 
tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam 

2004/2005 Cấp Huyện Thành viên 
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10. Hiệu quả sản xuất và kinh 
tế của sản phẩm khoai mì, 
bắp và đậu nành ở Đồng 
bằng sông Cửu Long 

2004/2005 Nước ngoài Thành viên 

11. Quy hoạch tổng thể kinh 
tế vùng nông nghiệp-nông 
thôn huyện Ngã Năm, 
tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam 

2004/2005 Cấp Huyện  Thành viên 

12. Xây dựng hệ thống quản 
lý tài chính cho trường 
Đại học Cần Thơ 

2003/2004 Cấp Trường Thành viên 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

1. 
External linkages and 
product innovation: 
Theory and empirical 
evidence from 
subsidiaries in Vietnam 

2017 International Journal of Economics 
and Management (SCOPUS) 

2. 
Tác động của các yếu tố 
kinh tế - xã hội đến di cư 
quốc tế trên thế giới 

2017 Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và 
chính trị thế giới 

3. 
Các yếu tố ảnh hưởng đến 
nhu cầu đào tạo của viên 
chức tại huyện Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp 

2017 Tạp chí Công thương 

4. 
Subsidiary decision-
making autonomy: 
Review and future 
research frontier 

2017 Southeast Asia Review of 
Economics and Business 

5. 
How does institutional 
distance affect access to 
complementary local 
assets of multinational 
subsidiaries? Do 
subsidiary size and age 
really matter? 

2017 UHD-CTU annual economics and 
business conference proceedings – 
2017, 13th January 2017, Can Tho 
University, Can Tho city, Vietnam 
(ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9310 
(Online)) 

6. 
Determinants of 
mandatory disclosure of 
listed companies in Hanoi 
stock exchange 

2017 UHD-CTU annual economics and 
business conference proceedings – 
2017, 13th January 2017, Can Tho 
University, Can Tho city, Vietnam 
(ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9310 
(Online)) 
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TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

7. 
How does international 
experience affect the 
relationship between 
cultural difference and the 
export intensity of firm? 

2017 UHD-CTU annual economics and 
business conference proceedings – 
2017, 13th January 2017, Can Tho 
University, Can Tho city, Vietnam 
(ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9310 
(Online)) 

8. 
Các yếu tố khoảng cách 
quốc gia ảnh hưởng như 
thế nào đến xuất khẩu của 
nền kinh tế Việt Nam? 

2017 UHD-CTU annual economics and 
business conference proceedings – 
2017, 13th January 2017, Can Tho 
University, Can Tho city, Vietnam 
(ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9310 
(Online)) 

9. 
Tác động của khác biệt 
thể chế đến kết quả xuất 
khẩu của các doanh 
nghiệp việt nam: Vai trò 
của  kinh nghiệm quốc tế  

2017 Tạp chí Phát triển khoa học và công 
nghệ (ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh)  

10. 
Ảnh hưởng của khoảng 
cách đến lượt khách quốc 
tế đến các quốc gia 
ASEAN 

2017 Tạp chí khoa học Trường ĐH Mở 
TP. Hồ Chí Minh 

11. 
Ảnh hưởng của khác biệt 
văn hóa đến lựa chọn 
phương thức gia nhập thị 
trường của công ty đa 
quốc gia tại Việt Nam 

2016 Tạp chí nghiên cứu kinh tế 

12. 
Tác động của liên kết 
xuôi và ngược đến đổi 
mới sản phẩm của công ty 
con: Trường hợp tại Việt 
Nam  

2016 Tạp chí Kinh tế và Phát triển 

13. Các nhân tố ảnh hưởng 
đến tỷ suất sinh lợi của cổ 
phiếu: Bằng chứng thực 
nghiệm từ Sở giao dịch 
chứng khoán thành phố 
Hồ Chí Minh 

2016 Tạp chí Kinh tế và Phát triển 

14. 
Nghiên cứu ảnh hưởng 
của yếu tố khoảng cách 
đến hoạt động xuất khẩu 
của các doanh nghiệp tại 

2016 Tạp chí Khoa học & Công nghệ 
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TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

Việt Nam 

15. Các yếu tố tác động đến 
quyết định tham gia hụi 
của hộ gia đình trên địa 
bàn thành phố Châu Đốc 

2016 Tạp chí Khoa học & Công nghệ 

16. 
Studying the impact of 
psychic distances on 
international tourist 
inflow in ASEAN 
countries 

2016 Proceedings of the International 
conference “Modern Ideologies in 
economics and governance and the 
application for Vietnam after joining 
AEC and TPP, Ho Chi Minh city, 
September 30th, 2016 (ISBN: 978-
604-922-388-4) 

17. 
Mối quan hệ giữa mức độ 
thỏa mãn công việc và sự 
gắn kết của nhân viên với 
tổ chức: Trường hợp 
VNPT Cần Thơ 

2016 Tạp chí khoa học ĐHQGHN: Kinh 
tế và Kinh doanh 

18. 
Ảnh hưởng của kinh 
nghiệm quản lý đến mối 
quan hệ giữa khoảng cách 
văn hóa và kết quả xuất 
khẩu của các doanh 
nghiệp Việt Nam 

2016 Tạp chí Khoa học Thương mại 

19. Mối quan hệ giữa khoảng 
cách kinh tế, khoảng cách 
địa lý và xuất khẩu của 
công ty con tại Việt Nam 

2016 Tạp chí khoa học ĐHQGHN: Kinh 
tế và Kinh doanh 

20. 
Does the country context 
distance determine 
subsidiary-deicision 
making autonomy? 
Theory and evidence from 
European transition 
economies  

2015 
International Business Review (ISI) 

21. 
The impact of local 
business environment on 
SME’s performance: 
Empirical evidence from 
the Mekong Delta 

2015 
The Asian Academy of Management 
Journal (ISI) 
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TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

22. 
Khoảng cách văn hóa 
quốc gia và khả năng 
thâm nhập tài sản địa 
phương của công ty đa 
quốc gia 

2015 
Tạp chí Nghiên cứu kinh tế 

23. 
Các nhân tố ảnh hưởng 
đến hối lộ của các công ty 
cổ phần  

2015  
Tạp chí Kinh tế và Phát triển 

24. 
Các nhân tố ảnh hưởng 
đến tỷ lệ vốn vay ngân 
hàng để mua nhà của 
người dân ở thành phố 
Cần Thơ 

2015 
Tạp chí khoa học và đào tạo ngân 
hàng 

25. 
Mối quan hệ giữa thanh 
khoản cổ phiếu và cấu 
trúc vốn của công ty: 
Nghiên cứu thực nghiệm 
tại Việt Nam 

2015 
Tạp chí Công nghệ ngân hàng 

26. 
Phát triển tín dụng nhà ở 
cho người có thu nhập 
thấp trên địa bàn Thành 
phố Cần Thơ 

2015 
Tạp chí Ngân hàng 

27. 
Mối quan hệ giữa biến 
động giá và lợi nhuận 
chứng khoán: nghiên cứu 
thực nghiệm tại Việt Nam 

2015  
Tạp chí Công nghệ ngân hàng 

28. 
Tác động của khoảng 
cách thế chế đến xuất 
khẩu của doanh nghiệp: 
Trường hợp của Việt Nam 

2015  
Tạp chí khoa học Trường Đại học 
Cần Thơ 

29. 
Ảnh hưởng của tham 
nhũng đến dòng vốn đầu 
tư trực tiếp nước ngoài 
vào các quốc gia châu Á 

2015 
Tạp chí khoa học Trường ĐH Mở 
TP. Hồ Chí Minh 

30. 
Mối quan hệ giữa khoảng 
cách văn hóa và xuất khẩu 
của doanh nghiệp Việt 
Nam 

2015  
Tạp chí phát triển khoa học và công 
nghệ (Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh) 

31. 
Các yếu tố tác động đến 
quyết định gửi tiền của hộ 
gia đình vào các ngân 
hàng thương mại: Nghiên 

2015 
Kỷ yếu hội thảo khoa học “Chiến 
lược của các ngân hàng Việt Nam 
trong tiến trình gia nhập cộng đồng 
kinh tế ASEAN”, Đại học Ngân 
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TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

cứu thực nghiệm tại tỉnh 
Vĩnh Long 

hàng Tp. HCM, ngày 25/11/2015, 
TP. HCM (ISBN: 978-604-922-218-
4) 

32. 
Mối quan hệ giữa kiến 
thức tài chính và quyết 
định gửi tiền của người 
nông dân ở tỉnh An Giang 

2015 
Kỷ yếu hội thảo khoa học “Vai trò 
của ngân hàng và ứng dụng khoa học 
công nghệ trong phát triển nông 
nghiệp-nông thôn”, tháng 12/2015, 
Ngân hàng Nhà nước, Hà Nội, Việt 
Nam (ISBN: 978-604-59-3599-6) 

33. 
Nghiên cứu mối quan hệ 
giữa khoảng cách và dòng 
vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài tại Việt Nam 

2015 
Kỷ yếu hội thảo khoa học “Phát triển 
kinh tế-xã hội Đồng bằng sông Cửu 
Long”, tháng 12/2015, Đại học Cần 
Thơ, TP. Cần Thơ, Việt Nam (ISBN: 
978-604-919-513-6) 

34. 
Mối quan hệ giữa khoảng 
cách thể chế và phương 
thức gia nhập thị trường 
của công ty đa quốc gia 

2015 
Kỷ yếu hội thảo khoa học “Phát triển 
kinh tế-xã hội Đồng bằng sông Cửu 
Long”, tháng 12/2015, Đại học Cần 
Thơ, TP. Cần Thơ, Việt Nam (ISBN: 
978-604-919-513-6) 

35. 
Liên kết dọc và đổi mới 
sản phảm của công ty con 
tại Việt Nam 

2015 
Kỷ yếu hội thảo khoa học “Phát triển 
kinh tế-xã hội Đồng bằng sông Cửu 
Long”, tháng 12/2015, Đại học Cần 
Thơ, TP. Cần Thơ, Việt Nam (ISBN: 
978-604-919-513-6) 

36. 
Tác động của phương 
thức gia nhập thị trường 
đến khả năng thâm nhập 
tài sản địa phương của 
công ty đa quốc gia 

2014 

 

Tạp chí khoa học Trường Đại học 
Cần Thơ 

37. Technical efficiency and 
productivity of maize 
producers in Mekong 
River Delta, Vietnam  

2014 
International Journal of Agricultural 
Economics and Management 

38. 
The future of successful 
multinationals: Subsidiary 
decision-making 
autonomy, embeddedness 
and innovation 

2014 
The Proceedings of the 40th  
Conference of European 
International Business Academy, 
Uppsala, Sweden 

39. 
The impact of distance on 
subsidiary decision-
making autonomy 

2013 
The Proceedings of the 39th   
Conference of European 
International Business Academy, 
Bremen, Germany 
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TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

40. 
Subsidiary decision-
making autonomy in 
multinational enterprises  

2013 
Book (monograph); Groningen, the 
Netherlands: 
University of Groningen Press. 
ISBN: 978-90-367-6461-2 

41. 
Decision-making 
autonomy and subsidiary 
innovation 

2013 
The Proceedings of the 55th  
Conference of Academy of 
International Business, Istanbul, 
Turkey 

42. 
The role of decision-
making autonomy on 
subsidiary innovation: 
Theory and evidence from 
Central and Eastern 
Europe   

2012 
The Proceedings of the 38th 
Conference of European 
International Business Academy, 
Brighton, the United Kingdom 

43. 
Managing subsidiaries at 
distance: Experience from 
Central and Eastern 
European countries 

2012 
The Proceedings of the 12th  
Conference of European Academy of 
Management, Rotterdam, the 
Netherlands 

44. 
The autonomy of 
multinational enterprise 
subsidiary: determinants 
and roles 

2011 
The Proceedings of the 53th 
Conference of Academy of 
International Business, Nagoya, 
Japan 

45. 
The impact of the 
institutional environment 
on the autonomy of 
MNCs' subsidiaries 

2010 
Problems and Perspectives in 
Management (SCOPUS) 

46. 
Những ảnh hưởng của cổ 
phần hóa đến hiệu quả 
hoạt động của các doanh 
nghiệp ĐBSCL 

2006 
Tạp chí nghiên cứu kinh tế 
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TRƯỞNG PHÒNG QLKH 

Cần Thơ, ngày 08 tháng 7 năm 2017 
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