LÝ LỊCH KHOA HỌC CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN NGỌC
2. Năm sinh: 17/12/1970

3. Nam/Nữ: Nam

4. Học hàm:

Năm được phong:

Học vị: Tiến sĩ

Năm đạt học vị: 2000

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
Khoa học Tự nhiên

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

Khoa học Y dược

Khoa học Xã hội

Khoa học Nhân văn

Khoa học Nông nghiệp

Mã chuyên ngành
KH&CN:

5

0

2

0

2

Tên gọi: Kinh doanh và quản lý

6. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên
Chức vụ hiện nay (tại cơ quan công tác và tại các chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc gia
hoặc tương đương):
Trưởng Bộ môn Kinh tế Thủy sản, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nha Trang
7. Địa chỉ nhà riêng: Số 1 Mai Lão Bạng, P.Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, KH
Điện thoại NR:

; CQ: 0583-332-070; Mobile: 0914-199-444

E-mail: ngocnv@ntu.edu.vn
8. Cơ quan công tác:
Tên cơ quan: Trường Đại học Nha Trang
Tên người đứng đầu: PGS.TS. Trang Sĩ Trung
Địa chỉ cơ quan: 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 058.2224.3868

; Fax: 058.3.831147; Website: htttp://www.ntu.edu.vn

9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo
Đai học

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

LB Nga

Kinh tế

1995

LB Nga

Kinh tế và quản lý

2000

Thạc sỹ
Tiến sỹ
Thực tập sinh khoa học
10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT

Tên ngoại ngữ

Nghe
1

Nói

Đọc

Viết

1

Tiếng Nga

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

2

Tiếng Anh

TB

TB

TB

TB

11. Quá trình công tác
Thời
gian
(từ
năm...
đến
năm...)

20032006
20062010
2010nay

Vị trí công tác

Lĩnh vực chuyên môn

Cơ quan công tác

Khoa Kinh tế, ĐH
Nha Trang

Số 2 Nguyễn Đình Chiểu,
TP. Nha Trang

Phó Bộ môn Kinh tế Thủy sản

--nt--

--nt--

Trưởng Bộ môn Kinh tế Thủy
sản

--nt--

--nt--

Giảng viên

12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo
(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)
TT

1

2

Tên công trình
(bài báo, công trình...)

Là tác giả
hoặc là
đồng tác giả
công trình

Tạp chí quốc tế
Assessment of the growth of
Đồng tác
the vietnam fisheries sector giả
during the period 2001-2011
and forecast for the period
2012-2020
Tạp chí quốc gia
Nghiên cứu sự hài lòng của du
khách nội địa khi đến du lịch ở
Phú Quốc
Nghiên cứu sự hài lòng của
khách hàng với các nhà thuốc
đạt chuẩn GPP của công ty
dược Thanh Kiều
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự
thỏa mãn công việc của người
lao động trong Công ty may
mặc Alliance One
Các nhân tố ảnh hưởng đến
sản lượng tôm sú nuôi thâm

Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng/
nhà xuất bản)

Năm công bố

NARA, Sri Lanka

2012

Tạp chí Kinh tế &
Quản trị kinh doanh,
ĐH Thái Nguyên, số
02, tr.40-47
Tạp chí Khoa học, Đại
học Trà Vinh, số 06,
tr.56-63

2012

Đồng tác
giả

Tạp chí KH &CN
Thủy sản, số 3

2012

Đồng tác

Tạp chí KH &CN
Thủy sản, số 4

2012

Đồng tác
giả
Đồng tác
giả

2

2012

canh tại huyện Kiên Lương,
tỉnh Kiên Giang
Cơ chế quản lý của Tập đoàn
Gazprom – LB Nga
Ứng dụng BSC tại trường
trung học kinh tế Khánh Hòa
Phân khúc thị trường khách du
lịch nội địa đến thành phố Nha
Trang theo lối sống
Ứng dụng Thẻ điển cân bằng
(Balanced ScoreCard) tại công
ty điện lực Kiên Giang
Mối quan hệ giữa tăng trưởng
kinh tế và việc làm tại Việt
Nam.

giả
Tạp chí Kinh tế đối
ngoại, số 53
Tạp chí Kinh tế và Dự
báo, số 17/2013 (553)
Tạp chí Khoa học
công nghệ, số 4/2013

2012

Đồng tác
giả

Tạp chí Tài chính
doanh nghiệp, số
T4/2014

2014

Đồng tác
giả

Tạp chí Phát triển kinh
tế, Trường ĐH Kinh tế
Tp. Hồ Chí Minh, số
286, tháng 8/2014

2014

Tạp chí Thủy sản Việt
Nam, số 18 (193)
9/2014

2014

Tạp chí Kinh tế và Dự
báo, tháng 7/2014 số
chuyên đề. Tr. 45-47

2014

Tạp chí Kinh tế và Dự
báo, tháng 11/2014 số
chuyên đề. Tr. 26-28

2014

Tác giả
Đồng tác
giả
Đồng tác
giả

2013
2013

Các nhân tố ảnh hưởng đến
quyết định mua sản phẩm
nước mắm Phú Quốc trên địa
bàn tỉnh Kiên Giang
Lập và áp dụng thẻ điểm cân
bằng tại Cục thuế tỉnh Khánh
Hòa

Đồng tác
giả

Khảo sát về sự hài lòng và ý
định quay lại của du khách
Nga

Đồng tác
giả

Phân tích hiệu quả kinh tế
nghề nuôi chim yến sào trong
nhà tại Khánh Hòa

Đồng tác
giả

Tạp chí Kinh tế và Dự
báo, tháng 11/2014 số
chuyên đề. Tr. 17-19

2014

Nghiên cứu các nhân tố ảnh
hưởng đến hành vi mua hàng
ngẫu hứng tại thành phố Nha
Trang

Đồng tác
giả

Tạp chí Khoa học
Công nghệ Thuỷ sản Trường ĐHNT số
3.2014, Tháng 9.2014

2014

Nâng cao chất lượng dịch vụ
tại Agribank – Chi nhánh
Khánh Hòa

Đồng tác
giả

Tạp chí Khoa học
Công nghệ Thuỷ sản Trường ĐHNT số
3.2014, Tháng 9.2014

2014

Phát triển nguồn nhân lực tại
Sở Tài nguyên và Môi trường
Khánh Hoà

Đồng tác
giả

Tạp chí Khoa học
Công nghệ Thuỷ sản Trường ĐHNT số
3.2014, Tháng 9.2014

2014

Ảnh hưởng của văn hoá doanh
nghiệp đến sự cam kết gắn bó
của nhân viên đối với Công ty

Đồng tác
giả

Tạp chí Khoa học
Công nghệ Thuỷ sản Trường ĐHNT số

2014

Đồng tác
giả

3

cổ phần Nha Trang Seafoods F17
Đánh giá mức độ hài lòng của
khách hàng đối với dịch vụ tại
Khách sạn Novotel Nha Trang.

4.2014,
12.2014
Đồng tác
giả

Tháng

Tạp chí Khoa học
Công nghệ Thuỷ sản Trường ĐHNT số
1.2015, Tháng 3.2015

2015

Tạp chí Khoa học
Công nghệ Thuỷ sản Trường ĐHNT số
1.2015, Tháng 3.2015

2015

Tạp chí Khoa học và
Công nghệ, ĐH Phạm
Văn Đồng, số 07, xuất
bản tháng 10 2015

2015

Nghiên cứu các yếu tố ảnh
hưởng đến hành vi mua hàng
theo nhóm qua mạng của
người tiêu dùng thành phố Nha
Trang
Thiết lập và áp dụng thẻ điểm
cân bằng (Balance Scorecard)
tại công ty cổ phần Nha Trang
Seafoods - F17

Đồng tác
giả

Ứng dụng thẻ điểm cân bằng
cho Công ty TNHH MTV
Xuất khẩu thủy sản Khánh
Hòa (KHASPEXCO)
Nghiên cứu ảnh hưởng của các
thành phần thái độ đến ý định
của cộng đồng địa phương
tham gia phát triển du lịch bền
vững

Đồng tác
giả

Tạp chí Khoa học và
Công nghệ, ĐH Đà
Nẵng, số 2(99). 2016

2016

Đồng tác
giả

Tạp chí Khoa học
Thương mại, ĐH
Thương mại, số 100/
2016, tr.65-72

2016

Đồng tác
giả

Nhà xuất bản Lao
động, Hà nội

2015

3

Hội nghị quốc tế

4

Sách chuyên khảo
Mối quan hệ giữa tăng trưởng
kinh tế và việc làm tại Việt
Nam (Sách chuyên khảo)

Đồng tác
giả

13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích/ văn bằng bảo hộ giống cây trồng/
thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp (nếu có)
TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

1
2
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
4

Thời gian

1

“Quản trị doanh nghiệp
thủy sản”, NXB KH-KT,
2008

Tài liệu giảng dạy và học tập học
phần Quản trị doanh nghiệp thủy sản
cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế
và quản lý thủy sản

Từ năm 2008- nay

2
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ
KH&CN đã chủ trì

Thời gian
(bắt đầu - kết
thúc)

Thuộc Chương
trình (nếu có)

Tình trạng
(đã nghiệm thu-xếp loại,
chưa nghiệm thu)
Đề tài khoa học Chưa nghiệm thu
công nghệ cấp
Trường
(Chủ
nhiệm)
Đề tài khoa học Chưa nghiệm thu
công nghệ cấp
tỉnh Ninh Thuận
(Tham gia)
Đề tài nghiên cứu Đã nghiệm thu
phục vụ dự án
nâng cấp Tạp chí
Phát triển Kinh tế
bằng Tiếng Anh
đạt chuẩn quốc tế
SCOPUS),
ĐH
Kinh tế Tp HCM
(Tham gia)

Phân khúc thị trường khách
du lịch Nga đến Nha Trang,
tỉnh Khánh Hòa

2017 - 2018

Nâng cao năng lực cạnh tranh
điểm đến du lịch biển tỉnh
Ninh Thuận

2016 - 2018

Mối quan hệ giữa tăng
trưởng kinh tế, việc làm và
thu nhập của lao động tại Việt
Nam

2013 - 2014

Xây dựng, cũng cố, nâng
cao hiệu quả hoạt động của
tổ hợp tác và hợp tác xã
nông nghiệp tỉnh Khánh
Hòa
Chương trình phát triển
nhân lực Khánh Hòa, giai
đoạn 2012-2015 và định
hướng đến năm 2020
Cơ chế quản lý tập đoàn
kinh tế nhà nước: Kinh
nghiệm của Liên bang Nga
và bài học cho Việt Nam

2013-2014

Đề tài cấp tỉnh

2011-2012

Đề tài cấp tỉnh

Đã nghiệm thu

(Tham gia)

Đã nghiệm thu

(Tham gia)

2011-2014

Nghị định thư

Đã nghiệm thu

(Tham gia)

16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm, ...)
TT

Hình thức và nội dung giải thưởng
5

Năm tặng thưởng

1
2
17 Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm
thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài
nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT

Hình thức Hội đồng

Số lần

1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có)
TT
1

Họ và tên
Phan Thị Xuân
Hương

Hướng dẫn hoặc
đồng hướng dẫn
Đồng hướng dẫn

Đơn vị công tác

Năm bảo vệ thành
công

Khoa Kinh tế, ĐH Nha
Trang

2017

2
Tôi xin cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.
Khánh Hoà, ngày
Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

tháng 3 năm 2017

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

TS. Nguyễn Văn Ngọc

6

