Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁN BỘ
1. Họ và tên:NGUYỄN THANH THUỶ
2. Năm sinh:1978
3. Chức danh: Giảng
viên
4. Học vị: Thạc Sỹ

Năm được phong: 2001
Năm đạt học vị: 2005

5. Chức vụ:
6. Địa chỉ nhà riêng: Số nhà 11 ngõ 106 phố Chùa Láng,
Láng Thượng , Đống Đa- Hà Nội
8. Email:
thuynt_humg@yahoo.com

7. Điện thoại:
CQ:
NR: 0437754908
0438383603

Mobile: 0912493879

+ Tên đơn vị: Bộ môn QTDN Địa chất- Dầu khí
+ Địa chỉ:
+ Điện thoại: 0438383603
10. Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế công nghiệp dầu khí, QTKD

11. Ngoại ngữ: Anh văn
12. Quá trình đào tạo:
T
T

Bậc
đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Năm
tốt nghiệp

1

Đại học

Đại học Mỏ- Địa chất

QTKD Dầu
khí

2000

2

Thạc sỹ

Đại học Mỏ- Địa chất

Kinh tế công
nghiệp

2005

3

Tiến sỹ

Vị trí công tác

Cơ quan
công tác

Địa chỉ
cơ quan

Giảng viên

Trường Đại
học Mỏ- Địa
chất

Đông Ngạc, Từ
Liêm- Hà Nội

Vai trò

Nơi công bố

Năm
công bố

Tham gia

ĐH Mỏ-Địa
chất

2013

Tham gia

HNKH lần thứ
19- ĐH MỏĐịa chất

2010

HNKH lần thứ
20- ĐH MỏĐịa chất

2012

13. Quá trình công tác
T
T

Thời gian

1

1/1/2001
đến nay

2
3
4
14. Các công trình khoa học đã công bố
T
T

Tên công trình
(Giáo trình, bài báo, hội thảo )

I

Giáo trình

1

Quản trị nhân lực

II

Bài báo, Hội thảo

1

Phân tích những cơ hội và thách
thức của ngành bán lẻ Việt Nam
khi hội nhập WTO

2

Nghiên cứu các văn bản pháp
quy của Chính phủ về lao động
Tác giả
tiền lương gắn với ba nhóm chức
năng cơ bản về quản trị nhân lực

Các nhân tố ảnh hưởng đến tâm
Hội thảo KH
lý người lao động làm việc trên
3
Tác giả
Quốc tế lần 1
giàn khoan thăm dò và khai thác
ở Hà Nội
dầu khí ở Việt Nam
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc
tham gia

2013

TT

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ đã thực hiện

Thời gian

Tình trạng

1

Nghiên cứu đánh giá rủi ro tiềm năng trong
hoạt động dầu khí, lấy ví dụ Bể Cứu Long

2009

Tham gia thực
hiện tốt

2011

Tham gia thực
hiện tốt

2008

Chủ trì thực
hiện tốt

4

Nghiên cứu, áp dụng chính sách thuế môi
trường phù hợp với doanh nghiệp khai thác
than vùng Quảng Ninh

2010

Tham gia thực
hiện tốt

5

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp
marketing cho sản phẩm phân bón NPK của
Tổng công ty phân bón hoá chất dầu khí từ
2014-2016

2013

Tham gia thực
hiện tốt

2

3

Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh
giá kinh tế tổng hợp các mỏ khoáng sản kim
loại đen. Lấy ví dụ cho mỏ Inmetnit Cây
Châm
Nghiên cứu tình hình giá dầu thô và xem
xét trong mối liên hệ với hợp đồng phân
chia dầu ở Việt Nam

16. Khen thưởng
TT

Hình thức khen thưởng

Năm
khen thưởng

1
2
3
4
Người kê khai

Nguyễn Thanh Thuỷ

