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 GIỚI THIỆU VỀ HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC 
INTRODUCTION TO STRATEGIC COLLABORATION 

 
ại học Cornell, mà đại diện là Trường Kinh doanh Cornell SC Johnson hợp tác chiến 

lược với Tập đoàn Vingroup, một tập đoàn uy tín và danh tiếng có trụ sở tại Hà Nội, 

Việt Nam. Mục tiêu của mối quan hệ này là hỗ trợ Tập đoàn Vingroup thực hiện 

khát vọng thành lập một trường đại học tư thục đẳng cấp thế giới với thương hiệu 

VinUni. Trường sẽ được khởi công xây dựng trong năm 2018, trước mắt bao gồm Viện 

Quản lý, Viện Công nghệ  và Viện Khoa học Sức khỏe. Đại học Cornell hỗ trợ tập đoàn 

Vingroup xây dựng chiến lược phát triển dài hạn cho trường Đại học VinUni đến 2050 

và tư vấn cho VinUni xây dựng hệ thống quản trị theo những nguyên tắc quản trị đại học 

tốt nhất thế giới. Sứ mệnh của Đại học Cornell cống hiến cộng đồng để góp phần   nâng 

cao chất lượng  cuộc sống của người dân nước Mỹ và toàn thế giới, và đây chính là một 

cơ hội hết sức đặc biệt để Cornell có thể mở rộng phạm vi đóng góp ra cộng đồng quốc 

tế. 

Các giáo sư, chuyên gia của dự án Cornell-VinUniversity sẽ đặt nền tảng định vị phát 

triển VinUni thành một trường đại học giảng dạy và nghiên cứu đẳng cấp thế giới theo 

tiêu chuẩn xếp hạng Quacquarelli Symonds 5* và xây dựng các chương trình đạt các tiêu 

chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế AACSB và ABET. 

Phạm vi Hợp tác và Kết Quả Kỳ vọng 
• Tư vấn và thẩm định chiến lược phát triển, hệ thống quản trị của trường đại học 

VinUni với mục tiêu xây dựng VinUni trở thành trường đại học đẳng cấp thế giới 

trong vòng 30 năm và tuân thủ những nguyên tắc quản trị tốt nhất trên thế giới. 

• Hỗ trợ tuyển dụng các nhân sự nòng cốt của VinUni, bao gồm nhưng không giới hạn 

bởi: Hiệu trưởng, Viện trưởng Viện Kinh doanh, Viện trưởng Viện Công nghệ, các 

Giám đốc chương trình, và các Chủ nhiệm bộ môn. 

• Hỗ trợ xây dựng và xác thực chất lượng các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực 

Kinh doanh – Quản lý, Công nghệ -Kỹ thuật để đảm bảo đạt đẳng cấp quốc tế theo 

các tiêu chuẩn kiểm định AACSB và ABET.  

• Hỗ trợ phát triển nghiên cứu khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế. 

• Rà soát, thẩm định thiết kế hệ thống cơ sở vật chất, hệ thống quản lý trường đại học 

và công nghệ giáo dục đáp ứng đúng yêu cầu của tiêu chuẩn QS 5*. 

• Tư vấn và thẩm định quy trình tuyển chọn sinh viên theo các thông lệ tuyển sinh tốt 

nhất đang được áp dụng tại các Đại học tinh hoa. Hỗ trợ để sinh viên VinUni có các 

cơ hội học tập và trải nghiệm tại Cornell hoặc các đại học đối tác nước ngoài được 

chọn lựa,  

•  Chuẩn bị các cơ hội việc làm, khởi nghiệp… tốt nhất cho cử nhân VinUni. Thẩm định 

chất lượng sinh viên tốt nghiệp khóa đầu tiên của VinUni. 
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GIỚI THIỆU VỀ ĐẠI HỌC CORNELL  
 
 
 

Thành lập năm 1865, Cornell là trường Đại học 
tư thục thuộc nhóm 8 Đại học Ivy Leaguage danh 
tiếng Hoa Kỳ,  đào tạo về kinh doanh, công nghệ, 
khách sạn, nông nghiệp, khoa học cuộc sống, 
khoa học máy tính, luật, y… Sứ mệnh của Cornell 
là khám phá, gìn giữ và lan toả tri thức; đào tạo 
và phát triển thế hệ công dân toàn cầu; cống hiến 
cộng đồng để góp phần nâng cao chất lượng  
cuộc sống của người dân nước Mỹ và toàn thế 
giới.  
 
Theo bảng xếp hạng QS 2018, Cornell hiện xếp 
hạng 14 thế giới về tổng thể. Trong đó, các 
chương trình đào tạo Quản trị khách sạn ; Quản 
trị kinh doanh ;Kỹ thuật của Cornell luôn đứng 
top đầu tại Mỹ. Đặc biệt, chương trình đào tạo 
Quản trị khách sạn của Cornell đứng đầu thế giới 
liên tiếp trong 3 năm 2015, 2016 và 2017, theo 
bình chọn của Tạp chí CEOWorld.   
 
Tính đến hết năm 2016 đã có 45 giáo sư và sinh 
viên từng học tại Cornell nhận giải Nobel.  

 
Cornell đặt mục tiêu trở thành trường đại 
học nghiên cứu toàn diện, kiểu mẫu của thế 
kỷ 21. 
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Judith A. Appleton 

Phó Tổng Hiệu trưởng, 
Đại học Cornell 
Giáo sư ngành Miễn dịch học 
Alfred H. Caspary,  
Trường Thú y – ĐH 
Cornell 

 

 

Giáo sư Judy Appleton là Phó Tổng Hiệu trưởng của Đại học Cornell, 
là giáo sư ngành Miễn dịch học Alfred H. Caspary tại trường Thú y, 
Đại học Cornell. Bà đã tốt nghiệp Cử nhân Vi sinh học trường Đại học 
Indiana, thạc sỹ và tiến sỹ trường Đại học Georgia.  

 

Là Phó Tổng hiệu trưởng, GS. Appleton chịu trách nhiệm điều hành 
bốn trường đại học ngoài công lập Bang New York tại Cornell, là đại 
diện cho Đại học Cornell đối với Đại học Bang New York và chính 
quyền bang. Văn phòng của giáo sư quản lý việc sử dụng đất của tất 
cả các trường thành viên Đại học Cornell. Bà cũng chịu trách nhiệm 
quản lý các chương trình đào tạo quân sự, giáo dục về nhà tù, các 
hoạt đông vì cộng đồng và báo cáo trực tiếp cho Tổng Hiệu trưởng. 
Trong lĩnh vực học thuật, bà tham gia thẩm định chương trình đào 
tạo và các chiến lược tuyển dụng giảng viên.   GS. Appleton làm việc 
tại Viện Nghiên cứu Sức khỏe động vật Baker ở Cornell năm 1982 và 
trở thành giảng viên năm 1987. Bà đã giảng dạy và tiến hành nhiều 
nghiên cứu khoa học liên quan đến chủ đề miễn dịch, ký sinh trùng, 
và sinh bệnh. Gần đây nhất bà đã tập trung nghiên cứu vai trò của 
bạch cầu đối với sức đề kháng và khả năng nhiễm giun kí sinh trùng. 
Năm 2007, bà được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào 
tạo trường Thú y Đại học Cornell và từ năm 2013, bà bắt đầu giữ vị 
trí Phó Tổng Hiệu trưởng Đại học Cornell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LÃNH ĐẠO ĐẠI HỌC CORNELL 

  

 
 

L. Joseph Thomas 

Hiệu trưởng, 
Trường Kinh doanh Cornell SC 
Johnson  
Trưởng khoa danh dự Anne and 
Elmer Lindseth and giáo sư danh 
dự về Quản trị vận hành, Công 
nghệ và Quản lý Thông tin. 

 
Joe Thomas hiện là Hiệu trưởng của trường Kinh doanh Cornell SC 
Johnson. Ông là giáo sư chuyên ngành Quản lý Vận hành và là Trưởng 
khoa danh dự Anne and Elmer Lindseth của Khoa đào tạo Sau đại học 
ngành Quản trị Samuel Curtis Johnson tại Đại học Cornell. Ông đã giữ 
chức vụ hiệu trưởng tại trường này trong vòng 5 năm trước khi quay 
lại vị trí giảng viên năm 2012. Trước đó ông đã từng giữ nhiều vai trò 
lãnh đạo, như Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo chịu trách nhiệm quản 
lý giảng viên tại Trường đào tạo Sau đại học Johnson, Giám đốc chương 
trình Tiến sỹ, và Giám đốc các chương trình đào tạo ngắn hạn.   

 

GS. Thomas đã hai lần nhận giải thưởng giảng viên xuất sắc Stephen 
Russell. Giải thưởng này do các cựu học viên đã tốt nghiệp chương trình 
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh bình chọn những giảng viên trực tiếp giảng 
dạy và mà kiến thức truyền thụ của họ có tầm ảnh hưởng đến sự nghiệp 
của sinh viên sau khi đã tốt nghiệp 5 năm. GS. Thomas giảng dạy và 
nghiên cứu tập trung vào đề tài Quản trị Vận hành và Quản trị chuỗi 
cung ứng. Ông đã tư vấn và quản lý các chương trình đào tạo quản trị 
cho một số doanh nghiệp trong danh sách Top 100 của Fortune cũng 
như tham gia ban lãnh đạo của nhiều tổ chức vì lợi nhuận và phi lợi 
nhuận. 

 
Tốt nghiệp Cử nhân Kỹ thuật Hóa học (Đại học Carnegie Mellon) và Tiến 
sỹ Nghiên cứu Vận hành (Đại học Yale) cùng nhiều giải thưởng học 
thuật và xuất bản khoa học, Thomas là một trong những chuyên gia 
hàng đầu của Hoa Kỳ về Quản trị Vận hành và Sản xuất. Ông được bầu 
làm Uỷ viên của Hiệp hội Quản trị Vận hành và Sản xuất năm 2009. Các 
công trình nghiên cứu khoa học của ông đã được công bố rộng rãi với 
nhiều chủ đề, như thiết kế lại mạng lưới sản xuất và cung ứng toàn cầu, 
chiến lược sản xuất, hệ thống kho, quản lý nguồn nhân lực và khuyến 
khích người lao động. Ông cũng nghiên cứu các mô hình quản lý hệ 
thống phân phối sản phẩm phức hợp và cách thức triển khai hiệu quả 
mô hình này. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

LÃNH ĐẠO ĐẠI HỌC CORNELL 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rohit Verma 

Hiệu trưởng, phụ trách Đối 

ngoại, 
Trường Kinh doanh Cornell 
SC Johnson.  
Giám đốc điều hành, 
Viện Healthy Futures 
Cornell. Giáo sư xuất sắc 
ngành Quản trị Khách sạn 
khu vực Châu Á  

 

Rohit Verma là Hiệu trưởng, Phụ trách Đối ngoại của Trường Kinh 

doanh Cornell SC Johnson; Giám đốc Điều hành, Viện Healthy 
Futures Cornell; Giáo sư xuất sắc ngành Quản trị Khách sạn khu vực 
Châu Á của Hội đồng du lịch Singapore, trường Quản trị Khách sạn 
Đại học Cornell. 

 
Trước khi được bổ nhiệm tại Đại học Cornell, ông Verma đã là Giáo 
sư George Eccles ngành Quản trị tại Trường Kinh doanh David 
Eccles, Đại học Utah. Ông giảng dạy các chương trình cử nhân, thạc 
sỹ Quản trị Kinh doanh và thạc sỹ Quản trị Kinh doanh cao cấp tại 
một số trường đại học trên thế giới như Đại học DePaul, Trường sau 
đại học ngành Kinh doanh và Luật của Đức, Trường Kinh doanh 
Helsinki, Trường Kinh doanh Ấn Độ, Đại học Hàn Quốc và Đại học 
Sydney. 

Ông Verma đã có hơn 70 xuất bản khoa học trên các tạp chí học thuật 
có uy tín và cũng đã viết rất nhiều báo cáo khoa học chuyên ngành. 
Ông thường xuyên báo cáo kết quả nghiên cứu của mình, và được 
mời tham gia nhiều hội nghị khoa học. Ông là diễn giả chính tại nhiều 
hội nghị chuyên đề và hội thảo khoa học lớn trên thế giới. Ông là 
đồng tác giả của cuốn sách giáo khoa “Thế kỷ 21 và quản lý chuỗi 
cung ứng” và là đồng biên tập cuốn “Trường Quản trị khách sạn 
Cornell: Tư duy vượt trội và thực hành”, một cuốn sách tham khảo 
chuyên ngành với sự đóng góp của một số đồng nghiệp của ông tại 
Đại học Cornell. 

Verma đã nhận được nhiều giải thưởng về nghiên cứu và giảng dạy 
như Giải thưởng ngành của Trung tâm nghiên cứu Khách Sạn 
Cornell, Giải thưởng dành cho giảng viên giảng dạy xuất sắc của 
trường Quản trị Khách sạn Cornell,  Giải thưởng Skinner dành cho 
các công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc của các nhà nghiên cứu 
trẻ, Giải thưởng Tinh thần học hỏi, Giải thưởng danh dự cho các hoạt 
động học thuật tại Đại học DePaul; Giải thưởng Đổi mới Giảng dạy 
của Đại học DePaul; và Giải thưởng dịch vụ chuyên nghiệp của Đại 
học DESB ở Utah. 
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Edward W. 
McLaughlin 

Giáo sư Robert G. Tobin ngành 

Marketing, 
Giám đốc Chương trình Quản trị 
Công nghiệp Thực phẩm,  
Nguyên trưởng khoa, 
Khoa Quản lý và Kinh tế Ứng 
dụng Charles Dyson  
Trường Kinh doanh Cornell 
SC Johnson  

 Edward McLaughlin là giáo sư Robert G. Tobin ngành Marketing 

tại khoa Quản lý và Kinh tế ứng dụng Dyson đồng thời là Giám 
đốc chương trình Quản trị Công nghiệp Thực phẩm trường Kinh 
doanh Cornell SC Johnson, Đại học Cornell. Từ 1 tháng 7 năm 
2017, ông chính thức rời vị trí là trưởng khoa đầu tiên của 
trường Dyson và 21 năm làm giám đốc chương trình đào tạo đại 
học của Dyson, ngành học lớn nhất tại Cornell. Ông nhận bằng 
Tiến sĩ tại Đại học Michigan State và trở thành giảng viên của 
Cornell từ năm 1983.  

 
Trước khi được bổ nhiệm các vị trí học thuật, ông đã có kinh 
nghiệm làm việc quốc tế sâu rộng. Ông đã làm việc 4 năm cho Bộ 
Ngoại giao Hoa kỳ, Liên Hiệp quốc và Ngân hàng Thế giới ở Châu 
Phi. Lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm chiến lược bán lẻ, gắn 
kết sự hài lòng của khách hàng với hoạt động của công ty, tiếp thị 
bán lẻ và marketing thực phẩm tươi. Các nghiên cứu của ông được 
đăng tải trên rất nhiều tạp chí khoa học như Journal of Marketing, 
Journal of Marketing Research, American Journal of Agricultural 
Economics và Journal of Retailing. Ông cũng là tác giả hoặc đồng 
tác giả của 3 cuốn sách khoa học.   

 
Ông đã giành được rất nhiều giải thưởng cấp quốc gia về nghiên 

cứu và giảng dạy. Gần đây ông đã được nhận giải thưởng giảng dạy 

xuất sắc Weiss Presidential Teaching Fellow – giải thưởng danh 

giá nhất của ĐH Cornell về giảng dạy. GS. McLaughlin giảng dạy về 

chuyên ngành Bán lẻ tại trường đào tạo Sau đại học về Quản lý ở 

Lille, Pháp và cũng là Giáo sư chuyên ngành Bán lẻ tại Nyenrode, 

Trường Kinh doanh Hà Lan, và là giám đốc Học viện Bán lẻ Ahold 

ở Hà Lan, giám đốc chương trình Quản trị Bán lẻ Cornell tại Nhật. 

GS. McLaughlin cũng là thành viên trong các ban chuyên môn của 

các tổ chức tư nhân và nhà nước.
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Doug Stayman 
Phó Giáo sư ngành 

Marketing,  

Phó Hiệu trưởng,  
Trường Công 
nghệ Cornell.  
Trưởng khoa phụ 
trách các chương 
trình đào tạo đặc 
biệt,  
Nguyên Phó Trưởng khoa 
phụ trách các chương trình 
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh,  
Khoa Sau đại học ngành 
Quản trị Samuel Curtis 
Johnson  
Trường Kinh doanhCornell 
SC Johnson  

 

GS. Stayman đảm nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng của trường 
Công nghệ Cornell từ năm 2014. Ông đã chỉ đạo thành lập cơ sở 
mới đào tạo chuyên về khoa học ứng dụng của trường tại New 
York và xây dựng các chương trình thạc sỹ liên chuyên ngành 
tại đây. GS. Stayman phụ trách các hoạt động học thuật tại cơ 
sở mới này, bao gồm tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu khoa 
học và xây dựng chương trình đào tạo. Ông cũng được giao 
nhiệm vụ chuyên trách là giám đốc chương trình Thạc sỹ Quản 
trị Kinh doanh tại trường Công nghệ Johnson Cornell cũng như 
các cơ sở khác của trường Johnson tại New York. 
 
Trước khi làm việc tại trường Công nghệ Cornell, GS. Stayman 
từng là Phó Hiệu trưởng trường Johnson cơ sở Ithaca, chỉ đạo 
các chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tập trung và bán 
tập trung. Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu của GS. Stayman là 
quảng cáo và hành vi ra quyết định của khách hàng. Ông làm 
việc tại đại học Texas tại Austin trước khi tới làm việc cho 
trường Jonhson. Các nghiên cứu của ông nhận được tài trợ từ 
nhiều đơn vị như Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Ogilvy, 
Viện khoa học Marketing, và Học viện Quảng cáo Hoa Kỳ. 
 
GS. Stayman từng là đồng chủ tịch Hội nghị của Cộng đồng Tâm 
lý học Người tiêu dùng. Ông đã tham gia nhiều hội đồng chuyên 
môn như Chương trình hội nghị của Hội nghiên cứu Người tiêu 
dùng, Chương trình Giáo sư thỉnh giảng của Quỹ đào tạo về 
Quảng cáo, Hội đồng nghiên cứu của Học viện quảng cáo Hoa Kỳ. 
Hiện GS. Stayman là thành viên của Học viện Quảng cáo Hoa Kỳ, 
Hội Quảng cáo Hoa Kỳ, Hội Tâm lý học Hoa Kỳ, Hội Nghiên cứu 
Người tiêu dùng, và Cộng đồng Tâm lý học Người tiêu dùng. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

GIÁM ĐỐC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT 
VINUNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mark Campbell 

Hiệu trưởng - Trường Kỹ 
thuật Cơ khí và Không 
gian Sibley  

Giáo sư John A. Mellowes 
‘60 ngành Kĩ thuật Cơ khí 
Khoa Kĩ thuật Cơ khí và 
Hàng không 
Trường Kỹ thuật Cơ khí và 
Không gian Sibley – Đại học 
Cornell 

Gs. Campbell quan tâm đến công nghệ rô bốt tự vận hành, máy 
bay và tàu vũ trụ. Lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm cảm 
ứng nhiệt hạch và nhận thức; phân cấp dự đoán và kiểm soát; 
mô hình quyết định có ý thức và sự tương tác con người-người 
máy; lý thuyết ước lượng tổng hợp và phi tuyến; thiết lập mô 
hình tàu vũ trụ bay, kết cấu động lực và kiểm soát. Các lĩnh vực 
giảng dạy của GS. Campbell bao gồm các hệ thống kiểm soát, dự 
đoán, các hệ thống không gian với trọng tâm là các dự án học 
tập thông qua trải nghiệm 

 

Trước khi làm việc tại Cornell, GS. Campbell là Trợ lý Giáo sư tại 
trường Đại học Washington từ 1997-2001.  Năm 1995, ông làm 
việc cho MACE, một phòng thí nghiệm liên quan đến động lực và 
kiểm soát bay trên tàu Endeavour. Ông chịu trách nhiệm thiết 
kế rất nhiều thí nghiệm trong tổng số 500 thí nghiệm kiểm soát 
đa biến trên quỹ đạo không gian. GS. Campbell đã giành năm 
nghỉ phép của mình (2005-06) thực hiện nghiên cứu tại tập 
đoàn Insitu, nhà sản xuất mẫu UAV tự động ứng dụng trong 
thương mại và quốc phòng, và tham gia Hội đồng nghiên cứu của 
Australia (ARC) với tư cách là thành viên quốc tế làm việc tại 
Trung tâm Nghiên cứu Hệ thống tự động Xuất sắc ARC tại 
Sydney, Australia. Năm 2012-13, GS. Campbell là một trong số ít 
các giảng viên chính thức các chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa 
học kỹ thuật được lựa chọn tham gia Nhóm Nghiên cứu Khoa 
học Quốc phòng (DSSG). Hiên nay ông đang làm việc trong Ban 
Tư vấn Khoa học Không lực (SAB). 
 
GS. Campbell đã được nhận rất nhiều giải thưởng về giảng dạy 
bao gồm giải thưởng Stephen Miles’ 57 của trường Kĩ thuật 
Cornell (năm 2004) và giải thưởng Douglas Whitney (năm 
2010), giải thưởng Giảng dạy Kỹ thuật Hoa Kỳ (năm 2007), giải 
thưởng Giáo sư của năm ngành Khoa học Hàng không và Vũ trụ 
UW (năm 1999), thành viên tiên phong của Hiệp hội Giảng viên 
trẻ. GS. Campbell đã có một số bài trình bày quan trọng tại nhiều 
hội nghị khoa học và đã nhận giải thưởng công trình xuất sắc nhất 
của Viện Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (AIAA) năm 2004 và 2011, 
giải thưởng Nhà tiên phong trong Hội nghị Giáo dục (năm 1999), 
poster xuất sắc nhất tại Hội nghị quốc tế về Hệ thống Rô bốt tự 
động (2012). Ông cũng đã nhận được giải thưởng Bennet và là 
một học giả Andrew Carnegie. 

 
 



 

 

GIÁM ĐỐC CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH SẠN - VINUNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gary M. Thompson 

Giáo sư ngành Quản lý Vận 
hành Dịch vụ, 
Điều phối viên cấp Khu vực 
về Vận hành, Công nghệ và 
Quản lý thông tin, 
Trường Kinh doanh Cornell 
SC Johnson  

 

Gary là giáo sư ngành Quản lý Vận hành Dịch vụ của Trường Quản trị 

Khách sạn tại Đại học Cornell, nơi ông dạy các khóa đào tạo đại học và 
sau đại học về quản lý vận hành dịch vụ. Ông cũng là Điều phối viên 
khu vực về Vận hành, Công nghệ và Quản lý thông tin của trường Kinh 
doanh Cornell S.C. Johnson. Trước khi gia nhập Cornell vào năm 1995, 
ông đã có tám năm làm giảng viên tại Trường Kinh doanh David 
Eccles của Đại học Utah. 
 
Các nghiên cứu hiện tại của ông tập trung vào quản lý doanh thu nhà 
hàng, dự báo F&B trong hoạt động lưu trú, định biên và kế hoạch nhân 
sự, quản lý hầm rượu vang, tổ chức hội nghị, sắp xếp lịch trình đào 
tạo trong trường nghề và đào tạo trong doanh nghiệp. Nghiên cứu của 
ông đã được đăng tải trên nhiều tạp chí như Cornell Hotel and 
Restaurant Administration Quarterly, Decision Sciences, the Journal 
of Operations Management, the Journal of Service Research, 
Management Science, Naval Research Logistics, Operations Research, 
Production and Operations Management... Ông đã tư vấn cho một số 
công ty kinh doanh khách sạn nổi tiếng, đồng thời là người sáng lập 
kiêm chủ tịch của Công ty Thoughtimus® , một công ty phát triển 
phần mềm nhỏ, tập trung vào các sản phẩm  hỗ trợ lập kế hoạch. Từ 
tháng 7/2003 – 6/ 2006, ông làm Giám đốc Điều hành Trung tâm 
Nghiên cứu Khách sạn của trường. Thời gian rảnh rỗi, ông thích tập 
thể dục, thưởng thức rượu vang đỏ và nghe nhạc doom metal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GIÁM ĐỐC CHƯƠNG TRÌNH BẤT ĐỘNG SẢN - VINUNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jan A. de Roos 

Giáo sư HVS Chuyên ngành 
Bất động sản và Tài chính 
Khách sạn;  
Giáo sư nghiên cứu quỹ 
Boyd Stofer Hiệp hội Phát 
triển Bất động sản Thương 
mại (NAIOP);  
Khoa Quản trị 
Khách sạn 
Trường Kinh 
doanh Cornell 
SC Johnson  

 

GS. Jan A.de Roos là giáo sư chuyên ngành Bất động sản-Tài chính 
trong lĩnh vực Khách sạn tại Trường Kinh doanh SC Johnson, ĐH 
Cornell. Ông cũng là giáo sư nghiên cứu thuộc Quỹ Boyd Stofer Hiệp 
hội Phát triển Bất động Sản thương mại NAIOP. Ông là một chuyên 
gia hàng đầu thế giới về lĩnh vực bất động sản thương mại, tập trung 
vào bất động sản trong ngành Khách sạn: Quyết định đầu tư khách 
sạn, định giá khách sạn và quản lý tài sản khách sạn. Các công trình 
bao gồm Chứng chỉ Bất động sản Khách sạn trực tuyến của Cornell 
được công nhận, Phần mềm định giá khách sạn (cùng Stephen 
Rushmore của công ty tư vấn HVS), nghiên cứu các thỏa thuận hợp 
tác trong lĩnh vực khách sạn và các nghiên cứu sâu rộng về các vấn 
đề trong lĩnh vực BĐS Khách sạn. 
 
Trong suốt 29 năm công tác tại Đại học Cornell ông đã sáng lập 
Trung tâm Bất Động Sản và Tài chính, Chuyên ngành Bất động sản, 
là hiệu trưởng sáng lập của trường Cornell-NanYang hợp tác với 
Singapore, tham gia giảng dạy các chương trình chính khóa và đào 
tạo ngắn hạn của Cornell ở khắp nơi trên thế giới. Ông tham gia xây 
dựng các chương trình đào tạo của Đại học Cornell và nhiều chương 
trình đào tạo của trường Quản trị Khách sạn. Trước khi công tác tại 
Cornell, de Roos đã giữ chức vụ quản lý xây dựng khách sạn và 
Chuyên gia kĩ thuật khách sạn. Tất cả các bậc học ông đều tốt nghiệp 
tại Đại học Cornell: ông tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị Khách 
sạn, thạc sỹ ngành Kĩ thuật Khách sạn và tiến sỹ ngành Bất động sản 
Khách sạn. Sở thích của ông là nấu ăn và các hoạt động ngoài trời.
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Mona Anita K. 

Olsen 
 

Trợ lý Giáo sư 
ngành Khởi 
nghiệp  
Giảng viên ngành 
Khởi nghiệp Xã hội 
Khoa Quản trị 
Khách sạn 
Trường Kinh 
doanh Cornell 
SC Johnson  

Mona Anita K. Olsen là trợ lý giáo sư của Đại học Cornell. Bà đã 
xây dựng và hiện đang giảng dạy sáu khóa đào tạo về lý thuyết, 
thực hành và chiến lược khởi nghiệp, áp dụng nhiều phương 
pháp đào tạo, từ giảng dạy truyền thống tới giảng dạy trực tuyến, 
giảng dạy đa phương pháp. Olsen đã chủ trì viết đề án xin tài trợ 
để Cornell có thể tham gia Chương trình Hợp tác Học thuật Quốc 
tế với Cuba và Na Uy, là thành viên sáng lập Trung tâm Hợp tác 
Giáo dục Đại học Quốc tế tại Viện Giáo dục quốc tế, với mục đích 
nâng cao hợp tác của các cơ sở giáo dục đại học giữa Mỹ và Cuba, 
Mỹ và Na Uy. Bà cũng nhận được gói tài trợ Lớp học Trực tuyến 
riêng tư quy mô nhỏ (Small Private Online Class) của Văn phòng 
Phó Tổng Hiệu trưởng để xây dựng dự án HADM 4180x MAD 
Clouds tên gọi: Tạo ra khác biệt trong lập kế hoạch kinh doanh 
khởi nghiệp bằng công nghệ điện toán đám mây. 

 

Từ năm 2013 đến 2016, bà làm giám đốc học thuật tại Viện Khởi 
nghiệp Khách sạn Leland C. và Mary M. Pillsbury của Cornell. 
Trước khi trở thành giảng viên của Cornell, bà được nhận học 
bổng học giả Fulbright tại Na Uy, do Bộ Ngoại giao Mỹ và Ủy ban 
học giả ngoài nước J. William Fulbright trao tặng. Olsen thu nhận 
được rất nhiều kinh nghiệm từ Na Uy, nơi bà tập trung xây dựng 
iMADdu, một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận do bà thành lập năm 
2010. iMADdu là chữ viết tắt của cụm từ “I Make A Difference, 
Do You?” (Tôi tạo ra những điều khác biệt. Bạn có làm như vậy 
không?), nhằm hỗ trợ những doanh nhân trẻ khởi nghiệp thông 
qua hoạt động cố vấn và Chương trình Sinh viên thực tập. Olsen 
cũng đã làm việc cho chuỗi Khách Sạn và Khu nghỉ dưỡng Four 
Seasons với vai trò là Chuyên gia Phân tích bán hàng toàn cầu. 

 

Mona Anita có bằng tiến sỹ về Giáo dục học từ Trường Sau Đại 
học Sư phạm của Đại học George Mason, bằng thạc sỹ về Quản lý 
Công nghệ Thông tin từ trường Thương mại McIntire của Đại 
học Virginia và bằng cử nhân xuất sắc từ Trường Khách sạn của 
Cornell. Sở thích của bà là Yoga và Ikenana và bà đã đã kết hợp 
chúng thành một khái niệm về giáo dục sức khỏe có tên 
Yogibana. Với Yogibana, Yoga và Ikebana được hòa quyện vào 
nhau trong 12 bước để hỗ trợ quá trình cai nghiện, giải quyết các 
vấn đề về vận động cũng như sự cô đơn của người già, khuyến 
khích trẻ em khởi nghiệp. Bà chủ trì việc xây dựng Trại Sáng tạo 
AS, nơi ươm mầm kinh tế nông thôn đặt tại bờ nam Na Uy, với 
các chương trình hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp tại biển Bắc, 
khuyến khích các thành viên hệ sinh thái “tư duy vượt qua giới 
hạn” (think outside the barrel). 
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William W. Huling 
Jr. 

Giám đốc Đối ngoại Giám 
đốc Dự án Cornell-
VinUniversity,  
Trường Kinh doanh Cornell 
SC Johnson  
Nguyên Phó Hiệu trưởng 
phụ trách Công tác Cựu sinh 
viên,  
Trường Sau đại học 
ngành Quản trị Samuel 
Curtis Johnson  

Bill là Giám đốc Đối ngoại của trường Kinh doanh Cornell SC 
Johnson. Ông đã phụ trách hoạt động đối ngoại khi trường Kinh 
doanh mới được thành lập giúp lãnh đạo trường nhận ra sức 
mạnh của sự phối hợp đồng thời xây dựng các quy trình duy trì 
chất lượng xuất sắc của 3 trường khi sáp nhập thành một trường 
đại học. Trong lĩnh vực này Bill đã cùng vỡi lãnh đạo nhà trường 
xây dựng hệ thống KPI, hợp tác với Công ty nghiên cứu Hanover 
để tiến hành các khảo sát mức độ hài lòng và nghiên cứu thị 
trường. Bill quản lý về cơ cấu tổ chức và vận hành  của Bộ phận 
Đối ngoại nhà trường; hiện nay ông phụ trách dự án Đại học 
Cornell – VinUniversity, một dự án tư vấn cho Vingroup, một tập 
đoàn có uy tín tại Việt Nam nhằm giúp đỡ Vingroup xây dựng 
một trường đại học tư thục đẳng cấp quốc tế. 

 
Trước khi trường Kinh doanh Johnson được thành lập, Bill đã có 
4 năm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách Công tác Cựu sinh 
viên của trường Sau Đại học chuyên ngành Quản trị Johnson và 
có công dẫn dắt  các phong trào phá vỡ kỉ lục trong nhiều năm. 
Ông đã có 29 năm kinh nghiệm làm về công tác Cựu sinh viên, 
trong đó có 10 năm quản lý về quà tặng của cựu sinh viên, 10 
năm phụ trách đối ngoại và phát triển doanh nghiệp, 3 năm phụ 
trách công tác cựu sinh viên của trường đại học. 
 
Trong vai trò phụ trách đối ngoại và phát triển doanh nghiệp, Bill 
đã làm việc chặt chẽ với các lãnh đạo cao cấp và các đối tác của 
doanh nghiệp để xây dựng các chiến lược hợp tác hai bên cùng 
có lợi. Ông tập trung vào phát triển tương tác doanh nghiệp và 
thu hút đầu tư  cho Cornell nhằm giúp các tổ chức đạt được mục 
tiêu chiến lược và mục tiêu tuyển dụng. Thành tựu chính của ông 
bao gồm việc ông đã quyên góp được nhiều tiền mặt và quà tặng 
từ các doanh nghiệp trong chiến dịch huy động vốn, chỉ đạo hệ 
thống quản trị khách hàng của nhà trường, xây dựng hệ thống 
lưu trữ thông tin về các doanh nghiệp đã đóng góp cho trường 
Johnson trong vòng 5 năm tài chính liên tiếp
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Thao Ly Bui Tran 

Trợ lý Giám đốc Dự án 
Cornell-VinUniversity,  
Trường Kinh doanh 
Cornell 
SC Johnson  

Thảo Ly là Trợ lý Giám đốc Dự án Cornell-VinUniversity. Cô 

chịu trách nhiệm lập kế hoạch và điều phối việc thực hiện 
chương trình tổng thể của dự án này. Cô sẽ hỗ trợ Giám đốc Dự 
án và đội ngũ chuyên gia thực hiện các hạng mục tư vấn như 
trong Hợp đồng đã thỏa thuận.  

 

Trước khi tham gia Dự án Cornell-VinUniversity, Thao Ly là 
Quản lý Vận hành tại Catelas, một công ty chuyên về công nghệ 
trong quản lý tuân thủ quy định tài chính. Cô phụ trách tất cả 
các hoạt động vận hành, hỗ trợ bán hàng và quản lý tài khoản. 
Trước khi làm việc tại Catelas, Thảo Ly đã có hơn 5 năm kinh 
nghiệm về quản lý khách sạn và quản lý tài sản ở các vị trí khác 
nhau, bao gồm Tổng Quản lý, Giám đốc Khu vực, Giám đốc 
Quản lý tài sản Doanh nghiệp. Cô kiểm soát tài chính, quản lý 
hơn 65 nhân viên, và chỉ đạo vận hành hai khách sạn, một 
khách sạn 77-phòng và một khách sạn 400-phòng, ở bang 
Florida. 

 
Bên cạnh những kinh nghiệm làm việc tại Pháp, Canada và Mỹ, 
Thảo Ly đã tích cực tham gia vào nhiều dự án khác nhau ở Việt 
Nam như Lồng ấp Doanh nghiệp Công nghệ cao tại Thành phố 
Hồ Chí Minh, Trung tâm Quốc tế về Khoa học và Giáo dục Liên 
hợp Quy Nhơn. Thông qua các dự án này, cô đã có được một sự 
hiểu biết sâu sắc về hệ thống kinh tế và giáo dục của Việt Nam. 
 
Thảo Ly nhận bằng Thạc sỹ Quản lý Khách sạn tại Đại học 
Cornell, bằng Thạc sỹ Quản lý Sáng tạo, Cử nhân Kinh tế và Quản 
lý tại Đại học Toulouse, Pháp. Cô luôn say mê về lĩnh vực Khởi 
nghiệp và Khách sạn. Cô đã nhận được giải Vô địch cuộc thi Sáng 
tạo Firenze BXT của Microsoft và Giải thưởng Lãnh đạo và Tinh 
thần Doanh nhân của tổ chức Fairmont Hotels & Resorts. 
 



 

 

ĐIỀU PHỐI VIÊN DỰ ÁN CORNELL-VINUNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nicole R. Rossi 

Điều phối viên và Phụ 
trách Hành chính Dự 
án Cornell-
VinUniversity, 
Trường Kinh doanh Cornell 
SC Johnson  

Nicole là điều phối viên dự án và phụ trách về hành chính của 

Dự án Đại học Cornell-VinUniversity. Trong vai trò đó, cô phụ 
trách tất cả các hoạt động hành chính và hậu cần, điều phối các 
hoạt động tài chính, nghiên cứu khoa học và vận hành hàng 
ngày của nhóm dự án. Cô cũng hỗ trợ các cán bộ dự án và lãnh 
đạo khoa tổng hợp dữ liệu, thực hiện nghiên cứu khoa học, soạn 
thảo báo cáo, kiểm soát hoạt động và thực hiện các dự án đặc 
biệt. Quan trọng nhất là cô sẽ giúp các giảng viên thực hiện 
được các yêu cầu của hợp đồng dự án Cornell-VinUniverisy để 
đạt được các kết quả theo kế hoạch. 

 

Trước khi tham gia Dự án Cornell-VinUniversity, Nicole là trợ 
lý chương trình tại Trung tâm Nghiên cứu Khách sạn (CHR) của 
Trường Quản trị Khách sạn Cornell. Nicole đã tổ chức một số 
sự kiện trong ngành như Hội nghị bàn tròn Phát triển Bền vững 
CHR, Hội nghị Ban Cố vấn CHR và Hội nghị Thượng đỉnh Nghiên 
cứu Khách sạn Cornell (CHRS). Ngoài kinh nghiệm tổ chức sự 
kiện và quản lý, cô đã từng là nhân viên hỗ trợ cấp cao cho Giám 
đốc Chương trình CHR và Giám đốc Chương trình cao cấp của 
Trung tâm Bất động sản và Tài chính (CREF). Nicole đảm nhận 
trách nhiệm tiếp thị kỹ thuật số, thiết kế đồ họa và xây dựng 
thương hiệu, thiết kế và quản lý trang web, cũng như duy trì 
giao tiếp hiệu quả với các thành viên của CHR, nhà tài trợ, diễn 
giả và nhân viên. 

 
Nicole tốt nghiệp Cử nhân Truyền thông và Xã hội học tại Đại 
học Buffalo. Cô đã thực tập tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật 
Shea và InVue Digital, là một thành viên tiếp thị kỹ thuật số cho 
cửa hàng của Hearst Media Services. Tại đây, Nicole đã trau dồi 
được kỹ năng truyền thông, tiếp thị truyền thống cũng như các 
chiến lược truyền thông số. Cô cũng đã từng tham gia các chiến 
dịch khách hàng quốc gia với nhiệm vụ quản lý và tối ưu hóa bộ 
máy tìm kiếm, quản lý truyền thông xã hội và thiết kế trang 
web. 



 

 

CHUYÊN GIA TƯ VẤN DỰ ÁN CORNELL-VINUNI 

Kiểm định và đảm bảo chất lượng 
 

Mark A. Constas 

Phó Giáo sư Chuyên ngành Quản trị và Kinh tế ứng 
dụng  
Giáo sư quốc tế Chuyên ngành Nông nghiệp và Khoa 
học Sự sống   

Trường Dyson, Đại học Cornell 
 

Thẩm định Cơ sở Vật chất 
và Thiết kế - Kiến trúc 
Leslie Ashor 
Giám đốc Thiết kế Phòng Thí nghiệm  

Woods Bagot 

Bill Bader 
Giám đốc Cơ sở Vật chất từ 2010-2017 
Trường Kĩ thuật và Công nghệ thông tin 
Giá đốc Cơ sở Vật chất John A. Swanson từ 
2003-2017  
Tòa nhà Công nghệ Nano Duffield Hall  
Đại học Cornell  

 

Công tác Sinh viên 
Susan H. Murphy  

Phó Chủ tịch Emerita 
Đại học Cornell  

Kandice Salomone 
Giám đốc Quản lý Sinh viên 

Trường Quản trị Khách Sạn Cornell  

 
 

 
 
 
Patrick Daly 
Giám đốc Thiết kế 
Woods Bagot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betsy East 
Nguyên Phó Hiệu trưởng phụ trách Quản lý Sinh viên 

Trường Kỹ thuật, Đại học Cornell  

 

Brad Walp 
Giám đốc Điều hành quản lý Tuyển sinh 

Trường Quản trị Khách sạn Cornell  



 

 

 

    CHUYÊN GIA TƯ VẤN CORNELL-VINUNI 

Marketing và Phát triển Thương hiệu 

Carolyn P. O’Keefe 
Principal 
Carolyn P. O’Keefe Strategic Consulting 
Former Associate Dean, Marketing, 
Admissions, and Global Strategy 
Charles and Janet Jarvie 
Chief Marketing Officer 
Samuel Curtis Johnson Graduate School of 
Management 

 

Hiệu đính (Copywriter) 
Glenn Withiam 

Biên tập viên 
 

Ngân sách, tài chính và IT 

Tim Durnford 
Phó Trưởng khoa Công nghệ và Cơ sở Hạ 
tầng  

Trường Kinh doanh Cornell SC Johnson  
 

Tuyển dụng & Đào tạo 
Tsuhan Chen 
Giáo sư David E. Burr Chuyên ngành Kỹ thuật 

Trường Kỹ thuật, Đại học Cornell 

 
 

Tivadar Szegletes 
Giám đốc Tài chính 

Trường Kinh doanh Cornell SC Johnson 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thông cáo báo chí 
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Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:  

BÀ THAO LY BUI TRAN 

tb383@cornell.edu | Tel: 607.255.0210  
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