
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN   

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 

BỘ MÔN: QUẢN TRỊ CƠ SỞ 

 
 

1 

 

TS.GVC. Cảnh Chí Hoàng 

Trưởng bộ môn 

 

Lĩnh vực giảng dạy: Quản trị nguồn nhân lực, Phương pháp NC trong 

kinh doanh, Quản trị chiến lược 

Hướng nghiên cứu: Động lực làm việc của người lao động; Phát triển tổ 
chức; Các lý thuyết quản trị hiện đại 

 

 
Liên hệ: canhchihoang@ufm.edu.vn 

2 

 

ThS.GVC. Nguyễn Thị Minh Trâm 

Phó Trưởng bộ môn 

 

Lĩnh vực giảng dạy: Quản trị học, Quản trị chiến lược, Quản trị nhân sự 

Hướng nghiên cứu: Chiến lược cho các tổ chức 

 

 
 

Liên hệ: tramnguyentran@ufm.edu.vn 

3 

 

TS. Trần Nhân Phúc 

Phó Trưởng Khoa 

 

Lĩnh vực giảng dạy: Quản trị học, Quản trị doanh nghiệp. 

Hướng nghiên cứu: Quản trị doanh nghiệp 

 

Liên hệ: phucnhantran@gmail.com 

mailto:luongvanquoc@yahoo.com
mailto:luongvanquoc@yahoo.com


4 

 

ThS. Phạm Thị Trâm Anh 

 

Lĩnh vực giảng dạy: Đạo đức kinh doanh, Giao tiếp kinh doanh 

Hướng nghiên cứu: Văn hóa kinh doanh 

 
 

 

Liên hệ: pttanh@ufm.edu.vn 

5 

 

ThS. Thái Kim Phong 

 

Lĩnh vực giảng dạy: Quản trị học, Quản trị hành chính văn phòng 
Hướng nghiên cứu: Kinh tế, quản trị 

 

 
 

Liên hệ: thaiphong@ufm.edu.vn 

6 

 

ThS. Trần Thị Siêm  

 

Lĩnh vực giảng dạy: Quản trị học, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị 

xung đột 
Hướng nghiên cứu: Quản trị xung đột, Quản trị nhân sự 

 

 
 

Liên hệ: transiem@ufm.edu.vn 

7 

 

ThS. Hoàng Văn Trung 

 

Lĩnh vực giảng dạy: Quản trị học, Quản trị hành chính văn phòng 

Hướng nghiên cứu: Quản trị chiến lược 

 
 

 

Liên hệ: hoangvantrung@ufm.edu.vn 

mailto:luongvanquoc@yahoo.com
mailto:thaiphong@ufm.edu.vn
mailto:luongvanquoc@yahoo.com


8 

 

ThS. Trương Thị Thúy Vân 

Chủ tịch Công Đoàn Khoa 

Nghiên cứu sinh 

Lĩnh vực giảng dạy: Quản trị học, Quản trị nguồn nhân lực, Hành vi tổ 

chức 
Hướng nghiên cứu: Quản trị xung đột 

 

 
Liên hệ: tttvan@ufm.edu.vn 

9 

 

TS.GVC Vũ Hồng Vân 

Lĩnh vực giảng dạy: Quản trị nguồn nhân lực, Văn hoá kinh doanh, 

Phương pháp nghiên cứu trong KD  

Hướng nghiên cứu: Quản trị nguồn nhân lực, Văn hoá kinh doanh, Kỹ 

năng quản lý. 

 

Liên hệ: vhvan@ufm.edu.vn 

10 

 

ThS Lê Ngọc Hải 

Lĩnh vực giảng dạy: Quản trị học, Phương pháp nghiên cứu trong KD. 

Hướng nghiên cứu: Nghiên cứu trong kinh doanh. 

Liên hệ: lengochai@ufm.edu.vn 

 

11 

 

ThS Trần Hải Minh Thư 

Lĩnh vực giảng dạy: Quản trị học, Quản trị nguồn nhân lực. 

Hướn nghiên cứu: Quản trị nhân sự 

Liên hệ: thmthu@ufm.edu.vn 

 

mailto:luongvanquoc@yahoo.com
mailto:vhvan@ufm.edu.vn


12 

 

TS. Hồ Xuân Tiến 

Lĩnh vực giảng dạy: Quản trị học, Quản trị chiến lược, Phương pháp 

nghiên cứu trong KD, Hệ thống kiểm soát quản trị. 

 

Hướng nghiên cứu: Quản trị sự thay đổi 

 

Liên hệ: hxtien@ufm.edu.vn 

13 

 

ThS. Trương Đình Hồng Thụy 

Lĩnh vực giảng dạy: Quản trị học, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị 

chiến lược 

Hướng nghiên cứu: Quản trị học, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị 
chiến lược phát triển nội dung bằng tiếng Anh. Cập nhật lý thuyết mới và 

các ứng dụng theo nhu cầu thực tiễn trong kinh doanh hiện đại; hình 

thành lợi thế cạnh tranh năng lực của người lao động và doanh nghiệp. 

Liên hệ: hongthuy@ufm.edu.vn 

14 

 

ThS. Đoàn Ngọc Minh Hương 

Lĩnh vực giảng dạy: Quản trị học 

 

Hướng nghiên nghiên cứu: Quản trị nhân sự, kỹ năng quản lý 

 

Liên hệ: dnmhuong@ufm.edu.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ MÔN: QUẢN TRỊ BÁN HÀNG 

 

 

1 

 

TS. GVC Phạm Thị Ngọc Mai 

Trưởng bộ môn 

 
Lĩnh vực giảng dạy: Quản trị HCVP, quản trị bán hàng 

Hướng nghiên cứu: Kinh tế, quản trị nhân sự, marketing 

 
 

Liên hệ: ptnm@ufm.edu.vn 

2 

 

TS.GVC. Ao Thu Hoài 

Lĩnh vực giảng dạy: Quản trị nhân lực, lãnh đạo, Marketing, 

Thương mại điện tử, Phương pháp NC Khoa học, CRM, Xúc tiến 

thương mại. 

Hướng nghiên cứu: Quản trị chiến lược, Quản trị chất lượng, 

Kinh tế số (Thương mại điện tử, thanh toán điện tử). 

 
Liên hệ: aothuhoai@ufm.edu.vn  

3 

 

ThS. Võ Thị Ngọc Liên 

Nghiên cứu sinh 
Lĩnh vực giảng dạy: Quản trị kinh doanh, quản trị bán lẻ 

Hướng nghiên cứu: Marketing dịch vụ 

 

 
 

Liên hệ: ngoclien@ufm.edu.vn 

4 

 

ThS. Trần Thị Tuyết Mai 

 

Lĩnh vực giảng dạy: Quản trị bán lẻ, Bán hàng căn bản 

Hướng nghiên cứu: Giá trị thương hiệu, mô hình kinh doanh bán lẻ 
 

 

 
Liên hệ: trantuyetmai@ufm.edu.vn 

mailto:luongvanquoc@yahoo.com
mailto:aothuhoai@ufm.edu.vn
mailto:luongvanquoc@yahoo.com


5 

 

TS. Trần Thế Nam 

 

Lĩnh vực giảng dạy: Kinh doanh quốc tế, Quản trị vận hành, Quản trị 

xúc tiến thương mại, Cung ứng bán lẻ, Quản trị quan hệ khách hàng. 

Hướng nghiên cứu: Hành vi khách hàng, hành vi tổ chức. 
 

 

Liên hệ: tranthenam@ufm.edu.vn 

6 

 

ThS. Mai Thoại Diễm Phương 

Bí thư chi đoàn Khoa 
Lĩnh vực giảng dạy: Bán hàng căn bản; Bán hàng chuyên nghiệp; Quản 

trị trung tâm thương mại  

Hướng nghiên cứu: Giá trị thương hiệu; Hành vi khách hàng; Hoạt 

động bán lẻ   
 

 

Liên hệ:diemphuong@ufm.edu.vn 

7 

 

ThS. Lượng Văn Quốc 

Nghiên cứu sinh 

Lĩnh vực giảng dạy: Quản trị bán hàng, Quản trị quan hệ khách hàng, 

Quản trị học  
Hướng nghiên cứu: Quản trị bán hàng, Quản trị quan hệ khách hang 

  

 

 
Liên hệ: luongvanquoc@ufm.edu.vn 

8 

 

ThS. Lưu Thanh Thuỷ 

Nghiên cứu sinh 

Lĩnh vực giảng dạy: Quản trị chất lượng, Quản trị bán hàng, Bán hàng 
B2B 

Hướng nghiên cứu: Marketing địa phương; Đạo đức trong bán hang và 

marketing  
 

 

Liên hệ: luuthanhthuy@ufm.edu.vn 

mailto:luongvanquoc@yahoo.com
mailto:luongvanquoc@yahoo.com
mailto:luongvanquoc@yahoo.com
mailto:luongvanquoc@yahoo.com


9 

 

ThS. Lê Thị Thanh Trang 

 

Lĩnh vực giảng dạy: Quản trị bán hàng, Quản trị trung tâm thương mại 

Hướng nghiên cứu: Bán hàng trong thời đại 4.0 

 
 

Liên hệ: ltttrang@ufm.edu.vn 

 
 

BỘ MÔN: QUẢN TRỊ CHUYÊN NGÀNH 
 

1          

 

TS.GVC. Trần Văn Hưng 

Phó Trưởng bộ môn 

 

Lĩnh vực giảng dạy: Quản trị chiến lược, Quản trị kinh doanh quốc tế, 

Quản trị đa quốc gia, Khởi sự doanh nghiệp 
Hướng nghiên cứu: Quản trị doanh nghiệp, Quan hệ lao động, 

Marketing online và Thương mại điện tử  

 

 
 

Liên hệ: hungtranvan79@ufm.edu.vn 

2 

 

PGS.TS. Huỳnh Thị Thu Sương 

Trưởng Khoa 

Lĩnh vực giảng dạy: Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị chuỗi cung ứng 

và Logistics, Quản trị kinh doanh quốc tế. 

Hướng nghiên cứu: Quản trị nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu; 

Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu; Các khía cạnh về tìm kiếm cơ hội thúc 

đẩy quan hệ thương mại của Việt Nam với các quốc gia trong khu vực 

và toàn cầu hướng đến phát triển bền vững. 

Liên hệ: huynhthusuong@ufm.edu.vn 

3 

 

ThS.GVC. Nguyễn Thị Hải Bình 

Lĩnh vực giảng dạy: Quản trị dự án, Thiết lập và Thẩm định dự án, 

Phân tích hoạt động kinh doanh 
Hướng nghiên cứu: Quản trị dự án, Quản trị nhân sự 

 

 
 

Liên hệ: haibinh@ufm.edu.vn 

mailto:luongvanquoc@yahoo.com
mailto:luongvanquoc@yahoo.com
mailto:luongvanquoc@yahoo.com


4 

 

ThS. Đặng Thị Thuỳ Dương 

 

Lĩnh vực giảng dạy: Quản trị dự án, thiết lập và thẩm định dự án. 

Hướng nghiên cứu: Quản trị dự án 

 
 

 

Liên hệ: dttduong@ufm.edu.vn 

5 

 

ThS. Trần Nguyễn Kim Đan 

 

Lĩnh vực giảng dạy: Quản trị vận hành, Quản trị chất lượng 

Hướng nghiên cứu: Quản trị sản xuất, Quản trị chất lượng 

 

 
 

 

Liên hệ: trandan@ufm.edu.vn 

6 

 

TS. Nguyễn Phi Hoàng 

 
Lĩnh vực giảng dạy: Quản trị chuỗi cung ứng, Logistics 

Hướng nghiên cứu: chuỗi cung ứng 

 

 
 

 

Liên hệ: nguyen.phi.hoang@ufm.edu.vn 

7 

 

TS. Trần Vĩnh Hoàng 

 
Lĩnh vực giảng dạy: Quản trị chất lượng, QT đổi mới sáng tạo, khởi sự 

DN. 

Hướng nghiên cứu:  QT đổi mới sáng tạo 
 

 

Liên hệ: tranvinhhoang@ufm.edu.vn 

mailto:luongvanquoc@yahoo.com
mailto:luongvanquoc@yahoo.com
mailto:luongvanquoc@yahoo.com
mailto:luongvanquoc@yahoo.com


8 

 

ThS. Hồ Thị Thu Hồng 

 

Lĩnh vực giảng dạy: Thiết lập và thẩm định dự án, Quản trị dự án, Phân 

tích và dự báo trong kinh doanh 

Hướng nghiên cứu: Kinh tế, tài chính 
 

 

Liên hệ: hohong@ufm.edu.vn 

9 

 

ThS. Nguyễn Thanh Lâm 

Nghiên cứu sinh 
Lĩnh vực giảng dạy: Quản trị sản xuất, quản trị đổi mới sáng tạo, khởi 

sự doanh nghiệp 

Hướng nghiên cứu: Quản trị sản xuất, đổi mới sáng tạo 

 
 

 

Liên hệ: ntlam@ufm.edu.vn 

10 

 

TS. Nguyễn Gia Ninh 

 

Lĩnh vực giảng dạy: Quản trị chiến lược, Phương pháp Nghiên cứu 

trong QTKD 

Hướng nghiên cứu: Quản trị đổi mới, Quản trị chiến lược 

 

Liên hệ: nguyenninh@ufm.edu.vn 

11 

 

ThS. Nguyễn Kiều Oanh 

 

Lĩnh vực giảng dạy: Quản trị rủi ro, phân tích và dự báo trong kinh 

doanh 

Hướng nghiên cứu: Quản trị rủi ro 
 

 

Liên hệ: nkoanh@ufm.edu.vn 

mailto:luongvanquoc@yahoo.com
mailto:luongvanquoc@yahoo.com
mailto:luongvanquoc@yahoo.com
mailto:luongvanquoc@yahoo.com


12 

 

ThS. Hoàng Thu Thảo 

 

NCS tại Trung Quốc 

Lĩnh vực giảng dạy:Quản trị dự án, quản trị đổi mới sáng tạo. 

Hướng nghiên cứu: Quản trị đổi mới, đổi mới xanh. 

Liên hệ: thuthao@ufm.edu.vn 
 

13 

 

TS. Tô Anh Thơ 

  
Lĩnh vực giảng dạy: Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư, Phân tích 

hoạt động kinh doanh. 

Hướng nghiên cứu: Cấu trúc quản trị doanh nghiệp, phân tích dự án, 

phân tích hoạt động kinh doanh. 
 

 

 
Liên hệ: totho@ufm.edu.vn 

14 

 

ThS.GVC Tiêu Vân Trang 

 

Lĩnh vực giảng dạy: Quản trị kinh doanh quốc tế, Quản trị chuỗi cung 

ứng, Quản trị Ngoại thương 
Hướng nghiên cứu: Hoạt động kinh doanh quốc tế MNCs, chuỗi cung 

ứng. 

 

 
 

Liên hệ: tvtrang@ufm.edu.vn 

15 

 

ThS. Trần QuốcTuấn 

 

Lĩnh vực giảng dạy: Quản trị vận hành, Thiết lập & Thẩm định dự án 

đầu tư 

Hướng nghiên cứu: Quản trị vận hành, Quản trị rủi ro 
 

 

Liên hệ: trantuan@ufm.edu.vn 

 

 

 

 

 

 

mailto:thuthao@ufm.edu.vn
mailto:luongvanquoc@yahoo.com
mailto:luongvanquoc@yahoo.com
mailto:luongvanquoc@yahoo.com


HÀNH CHÍNH KHOA 
 

 

CN. Võ Trần Sơn Nữ Tố Uyên 
Thư ký Khoa 
 

 
Liên hệ: touyentcnh@ufm.edu.vn 
  

 


