
STT Mã số, tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Thời gian thực hiện Ghi chú

1

II4.5-2012.02: Khai thác tài sản trí tuệ

đến phát triển nền kinh tế xanh ở Việt

Nam - Tầm nhìn 2030

   PGS, TS Hồ Thúy Ngọc 09/2013-09/2016
Đã hoàn 

thành

3

II4.1 – 2013.15: Tác động của hiệp

định đối tác kinh tế toàn diện khu vực

(RCEP) đến thương mại Việt Nam

   PGS, TS Từ Thúy Anh 01/2015-06/2017
Đã hoàn 

thành

2

II3.1-2013-28: Mua lại và sáp nhập

công ty - Kinh nghiệm của một số

nước Đông Nam Á và bài học cho

doanh nghiệp Việt Nam

   PGS, TS Nguyễn Thu Thủy 01/2015-06/2017
Đã hoàn 

thành

4

II.2.23-2013.24:Nhân tố rủi ro thông

tin trong xây dựng mô hình định giá

tài sản đa nhân tố cho Việt Nam

   PGS, TS Nguyễn Việt Dũng 01/2015-12/2017
Đã hoàn 

thành

5

II3.1-2013.35:Vai trò của dòng đầu tư

trực tiếp nước ngoài (FDI) trong quá

trình tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam

   TS Trần Thị Ngọc Quyên 01/2015-06/2017
Đã hoàn 

thành

6

505.01-2018.01: Các vấn đề pháp lý

cơ bản về hiệp định thương mại tự do

thế hệ mới trong tiến trình hội nhập

kinh tế quốc tế của Việt Nam

   TS Nguyễn Ngọc Hà 06/2018-06/2020
Đang thực 

hiện

7

502.01-2018.03: Tương tác giữa môi

trường kinh doanh và kết quả đổi mới

của các doanh nghiệp vừa và nhỏ:

bằng chứng từ Việt Nam

   PGS, TS Vũ Hoàng Nam 06/2018-06/2020
Đang thực 

hiện

8

502.99-2018.04: Sở thích của nhà

quản lý, thiết lập mục tiêu và hiệu quả

hoạt động của doanh nghiệp: Kiểm

chứng bằng phương pháp thực

nghiệm ngẫu nhiên RCT

   TS. Kim Hương Trang 06/2018-06/2020
Đang thực 

hiện

9
502.02-2018.16: Nghiên cứu khuôn

khổ ổn định tài chính tại Việt Nam
   TS. Nguyễn Thu Thủy 06/2018-06/2020

Đang thực 

hiện

10

505.99-2019.01: Giải thích và áp

dụng Công ước của Liên Hiệp Quốc về

hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

(CISG) tại Việt Nam

   PGS.TS. Nguyễn Minh Hằng 05/2019-05/2021
Đang thực 

hiện

11

502.02-2019.23: Chính sách tiền tệ

mở rộng và quyết định tài chính của

doanh nghiệp tại một thị trường mới

nổi

   TS. Trần Quốc Trung 05/2019-05/2021
Đang thực 

hiện


