
                       

                 
 

Năm 1997, tại trường Đại học Hawaii, Manoa,  iến sĩ  ùi 

Tùng đã được phong Giáo sư Hàng Đầu trong lĩnh vực Kinh 

doanh Toàn cầu do Công ty Hàng hải Matson tài trợ, nguyên 

là công ty vận chuyển lớn nhất của bang Hawaii, Hoa Kỳ  

 ng đạt được học v  Ti n sĩ chuyên ngành Kinh t  Quản l  

của Đại học Fri ourg, Thu  sĩ  198   và học v  Ti n sĩ trong 

lĩnh vực Hệ thống Thông tin của Trường Thương Mại Stern, 

Đại học New York  1986   Trước khi công tác tại Đại học 

Hawaii, Giáo sư   i đã t ng là giảng viên của Đại học New 

York,  Trường Cao học Thu  qu n Hoa kỳ,   Monterey, California  Trường đại học 

của Fri ourg và Lausanne, Thu  sĩ, Đại học Que ec, Montreal, Canada, và Đại học 

Khoa học và Công nghệ H ng Kông   ng thường xuyên được mời làm diễn giả trên 

th  giới  

Giáo sư   i Tùng đã xuất  ản 12 cuốn sách và trên 120 bài nghiên cứu  

Cuốn sách mới nhất sẽ được phát hành vào tháng 9 năm nay – một cuốn sách giáo 

khoa tựa đề là “Phương Pháp Quản L  Công Nghệ Thông Tin” được một trong 

những nhà xuất  ản lớn nhất th  giới – Prentice Hall xuất  ản  

Những lĩnh vực nghiên cứu mà  ng quan t m hiện nay là Quản l  hiệu quả 

các tổ chức lớn, thương mại điện tử, phát triển  ền vững và công nghệ hợp tác,  ao 

g m các hệ thống hỗ trợ đàm phán và nh m c  t nh chất quy t đ nh  Năm 1993, 

 ng đã được một tạp ch  nghiên cứu  ình chọn “                              

                                                                         

đị  ”   ng c ng đạt được giải thư ng là người c   ài nghiên cứu hay nhất tại Hội 

ngh  Quốc t  Hawaii về các ngành Khoa học Hệ thống năm 1996 và c  2 trong số 

nhiều  ài nghiên cứu của  ng được tạp ch  Giáo d c Hệ thống Thông tin  1999  

 ình chọn là các  ài hay nhất   ng c ng đạt giải  ài  áo hay nhất tại Hội ngh  Học 

viện Khoa học Quy t đ nh  2       

Giáo sư   i T ng là  iên tập viên nhiều tờ  áo khoa hoc trong lĩnh vực 

quản tr  kinh doanh và quản l  công nghệ thông tin   ng là một trong những nhà 

 iên tập đề xướng ra tạp ch  khoa hoc nghiên cứu về “Kỹ Năng Quy t Đ nh Nh m 

và Thương Lượng” của Tổ Chức Khoa Học Quốc T  về Áp D ng Công Nghệ 

Thông Tin và Toán Học Áp D ng trong Thương Trường (INFORMS Group 

Decision and Negotiation) và c ng là thành viên ưu tú của  an  iên tập tờ  áo khoa 

học về Thương Mại Điện Tử (Journal of Electronic of Commerce Research). Ông 

c ng là ph  tổng  iên tập các tạp ch  của Hội Đ ng Th  Giới về Công Nghệ Thông 

Tin (Journal of the Association Information Systems , tờ  áo Khoa Học về Những 

Hệ Thống Trợ Giúp Kỹ Năng Quy t Đ nh”  Journal of Decision Systems , Tạp Ch  

Về Thương Mại Điện Tử) Journal of Electronic  ussiness, Tạp Ch  Khoa Học cuả 

Cộng Đ ng Ch u Âu về Công Nghệ Thông Tin (European Journal of Information 

Systems , Tạp Ch  Khoa Học về L  Thuy t và Áp d ng của Công Nghệ Thông Tin 

(Journal of International Technology Theory and Applications) và tạp ch  quốc t  

về Quản L  Công Nghệ Thông Tin (International Journal of Information Systems 

and Management  mới phát hành và là cựu Ph  Tổng  iên tập của tạp ch  Journal of 

MIS, and Communication of AIS, là hai tờ  áo nghiên cứu khoa học được x p hạng 

hàng đầu trong nghành này  Năm 2  6  ng được Hội ngh  Ch u Á Thái  ình 

Dương về các Hệ thống Thông tin “PACIS” trao tặng giải thư ng vì sự đ ng g p 

của  ng cho cộng đ ng Công nghệ Thông tin. 

 



Giáo sư   i Tùng là cố vấn và tư vấn ch nh thức cho các tổ chức ch nh phủ 

và cá nh n về các lĩnh vực Ch nh sách Công   ng là Giám đốc của Viện nghiên cứu 

Quản l  các hệ thống thông tin Thái  ình Dương  PRIISM , đ ng thời c ng là 

Giám đốc Trung t m Nghiên cứu Hợp tác Kinh t  Ch u Á Thái  ình Dương 

 APEC  Đại học Hawaii   ng đã chủ trì 1  hội ngh  quốc t  lớn, và là thành viên 

của U   an Chương trình ch nh thức các Hội thảo và Hội ngh  Quốc t   Trong các 

hoạt động nghề nghiệp khác, ông c ng là thành viên t ch cực của Mạng lưới Quản 

l  Công cộng Quốc t  tái thi t ch nh phủ  Với ch nh phủ Thái Lan,  ng   i Tùng là 

người đứng đầu một Dự án Liên k t do APEC tài trợ nh m xúc ti n Thương mại 

Điện tử   Đông Á với ấn ph m c  tựa đề “E- Commerce Readliness” (Đánh Giá 

Khả Năng Cạnh Tranh trên thương trường điện tử  và phát hành một cuốn  ăng 

video về thực tiễn Thương mại Điện tử   Ch u Á, và các hội thảo APEC   

 angkok   ng là người đứng đầu Chương trình Đào tạo cán  ộ lãnh đạo trong 5 

năm do Ch nh quyền tỉnh Quảng Đông tài trợ nh m đào tạo các quan chức cấp cao 

của Ch nh phủ  Chương trình này là một phần trong công tác chu n    gia nhập 

WTO của Trung Quốc t  năm 1999-2  4   ng là một người nước ngoài đầu tiên 

được mời về Trung Quốc để thuy t giảng cho các cán  ộ cao cấp   Trường Đào 

Tạo các Cán  ộ Đảng 

Ở Hawaii, Ông Bùi Tùng đang đ y mạnh việc sử d ng Công nghệ Thông 

tin nh m  hỗ trợ kinh t  nhà nước   ng là tác giả của  ản  áo cáo đạt giải thư ng về 

“ C   k        ớ   T  ơ    ạ  Đ     ử   H w     ă  2000”   ng thường 

xuyên xuất hiện trên  áo ch , đài phát thanh và truyền hình đ a phương nh m thúc 

đ y phát triển kinh t  và thương mại toàn cầu   ng   i Tùng là người nhận giải 

thư ng dành cho người ủng hộ Nghiên cứu Doanh nghiệp Nhỏ của  ộ Thương mại 

Mỹ năm 2  3 của  ang Hawaii và miền T y nước Mỹ   

Là một người Mỹ gốc Việt,  ng   i Tùng đã đ ng g p thúc đ y nước Mỹ 

tham gia vào sự nghiệp giáo d c và đào tạo tại Việt Nam   ng là cố vấn cho  ộ 

Giáo d c và Đào tạo Việt Nam  1993-1994   Trong nhiều hoạt động khác, Ông là 

ki n trúc sư ch nh của chương trình đào tạo Thạc sỹ ngành Quản tr  Kinh doanh tại 

Hà Nội, và nhiều chương trình giáo d c, đào tạo và nghiên cứu khác   Việt Nam  

Hiện nay Ông là nhà Điều phối Dự án c  tài trợ để triển khai các k  hoạch phát 

triển  ền vững dành cho 4 thư viện hiện đại nhất Việt Nam, và x y dựng năng lực 

ti ng Anh học thuật trong nước  Chúng ta c  thể tìm hiểu thêm các hoạt động gần 

đ y của Giáo sư   i Tùng trên trang Web: http://shidler.hawaii.edu/. 

 

http://shidler.hawaii.edu/

