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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

1. Họ và tên: Nguyễn Minh Tuấn 

 

2. Năm sinh: 1985 

3. Giới tính: Nam 

4. Chức danh:                             Năm được phong:  

5. Học vị: Tiến sĩ                      Năm đạt học vị: 2022 

6. Địa chỉ: Miêu Nha, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

7. Điện thoại: 0918207369 8. Email: nmtuan.kt@hunre.edu.vn 

9. Cơ quan công tác: Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội  

10. Quá trình đào tạo:  

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học Học viên Tài chính Tài chính 

ngân hàng 

2012 

Thạc sĩ Trường ĐH Kinh doanh 

công nghệ Hà Nội 

Tài chính 2015 

Tiến sĩ Đại học Thương Mại Quản trị kinh 

doanh 

2022 

 

11. Quá trình công tác: 

Thời gian Vị trí công tác Cơ quan công tác Chức vụ 

11/2012 - 

Đến nay 

Khoa Kinh tế 

Tài nguyên và 

Môi trường 

Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội 

Giảng viên 

    
 

12. Các công trình khoa học đã công bố (trong 05 năm gần nhất): 



TT Tên công trình 
Là tác giả hoặc 

đồng tác giả 
Nơi công bố 

Năm 

công bố 

Sách, giáo trình 

1 Quản trị marketing Đồng tác giả NXB Thanh Niên 2022 

Bài báo khoa học 

1 

Thực trạng phát triển du lịch 

bền vững tại thị xã Sầm Sơn, 

Tỉnh Thanh Hóa 

Tác giả 

Đề tài nghiên cứu khoa 

học cấp cơ sở 2015 

2 
Phát triển bền vững du lịch 

biển 
Tác giả Tạp chí Tài nguyên và 

Môi trường 
2017 

3 
Phát triển sản phẩm du lịch 

“xanh” ở các vùng ven biển 

nước ta 

Tác giả Tạp chí Tài nguyên và 

Môi trường 
2018 

4 

Tác động cách mạng công 

nghiệp 4.0 đối với ngành du 

lịch tại Việt Nam 
Đồng tác giả 

Kỷ yếu hội thảo Khoa 

học quốc gia “Phát 

triển thương mại trong 

bối cảnh công nghiệp 

4.0: Năng suất và bền 

vững” 

2019 

5 

The research of an 

information system 

connecting with a customer 

by mobile application in 

Vietnam hotel industry 

Tác giả 

Kỷ yếu hội thảo quốc 

tế “ The 4th 

international 

conference on tourism 

in Vietma: smarter 

tourism” 

2019 

6 

Nghiên cứu các yếu tố tác 

động đến lòng trung thành của 

khách hàng đến các khách sạn 

từ 3 sao đến 5 sao trên địa bàn 

Hà Nội. 

Tác giả 

Tạp chí khoa học 

Thương mại, số 148 

tháng 12 năm 2020, 

ISSN 1859-3666 

2020 

7 

Nghiên cứu phát triển lòng 

trung thành thông qua việc sử 

dụng thiết bị di động vào trải 

nghiệm của khách hàng trong 

ngành khách sạn. 

Tác giả 

Tạp chí-cơ quan thông 

tin lý luận của Bộ 

Công thương, số 23 

tháng 9 năm 2020, 

ISSN 0866-7756 

2020 

8 

Service Quality, Customer 

Experience and 

Commitment Affecting 

Customer Satisfaction in 

Vietnamese Hotel Industry 

Tác giả 

Tạp chí International 

Journal of 

Multidisciplinary 

Research and 

Analysis, tháng 01 

năm 2021, ISSN: 

2643-9875 

2021 



9 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến chất lượng dịch 

vụ lưu trú tại Hà Nội 

Tác giả 

Đề tài nghiên cứu khoa 

học cấp cơ sở 2022 

 

13. Văn bằng bảo hộ, sở hữu trí tuệ đã được cấp (nếu có): 

TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng 

1   

..   
 

14. Số công trình đã được áp dụng trong thực tiễn (nếu có): 

TT Tên công trình Hình thức, quy mô,  

địa chỉ áp dụng 

Thời gian 

(bắt đầu – kết thúc) 

1    

..    
 

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ trở lên hoặc tương đương đã chủ trì 

hoặc tham gia chính trong 05 năm gần đây: 

Tên đề tài, dự án, 

nhiệm vụ  

Thời gian Thuộc chương trình, 

đề tài, dự án 

Tình trạng 

    

    
 

16. Giải thưởng KH&CN (nếu có): 

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

1   

..   
 

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có): 

 

18. Tham gia hoạt động đào tạo sau đại học: 

18.1. Đào tạo tiến sĩ 

Tên NCS Tên luận án Năm bảo vệ 
Vai trò hướng 

dẫn 

Cơ sở đào 

tạo 

     

     
 

18.2. Đào tạo Thạc sĩ: Số luận văn hướng dẫn chính trong 05 năm gần nhất: …………. 

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ 

Hà Nội, ngày        tháng     năm 20… 

NGƯỜI KHAI 



 

TS. Nguyễn Minh Tuấn 

 


