PHÓ GIÁO SƯ, TIẾN SỸ THÁI VĂN VINH
Tiến sỹ Thái Văn Vinh hiện là Phó Giáo Sư làm việc tại Trường Công Nghệ Thông Tin
và Logistics, Đại Học Công Nghệ Hoàng Gia Melbourne (RMIT University) ở
Melbourne, Úc. Anh cũng đang là Giám Đốc Đào tạo và Tư vấn cho Viện Logistics Viết
Nam (VIL), cựu Giám đốc phụ trách mảng giáo dục cho Viện Chuyên Nghành Vận Tải
và Logistics Singapore (Chartered Institute of Logistics and Transport, CILT, Singapore)
và hiện tại là Phó Tổng Biên Tập của Tạp Chí Châu Á về Vận Tải Biển và Logistics
(Asian Journal of Shipping and Logistics).
Trước khi về RMIT, anh giảng dạy và nghiên cứu tại khoa Cơ sở hạ tầng và khoa học
hàng hải ở Đại học công nghệ Nanyang (NTU), Singapore và Học viện hàng hải Úc, trực
thuộc Đại học Tasmania, Úc.
Trước khi làm việc tại Úc, anh đã có thời gian làm việc cho hãng tàu P&O Nedlloyd, và
sau đó là Cảng container quốc tế Việt Nam với vai trò Trưởng phòng dự án và Trợ lý
giám đốc cảng. Trong quá trình làm việc của mình, PGS. TS. Vinh đã soạn thảo và giảng
dạy các môn học ở bậc đại học và sau đại học như Logistics quốc tế, Nghiệp vụ kinh
doanh vận tải biển, Nghiệp vụ xuất nhập khẩu, Quản trị chất lượng và dịch vụ khách
hàng, Logistics, Quản trị chuỗi cung ứng, Quản trị và khai thác cảng, Chiến lược hàng
hải, Quản trị chiến lược, Kinh tế hàng hải và Nhập môn hàng hải.
Các công trình nghiên cứu của PGS Vinh đã được xuất bản rộng rãi trên các tạp chí học
thuật chuyên nghành quốc tế. Ngoài ra, anh cũng tham gia làm tư vấn cho một số dự án
cho Ban thư ký ASEAN, Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật bản (JBIC), Ngân hàng thế giới
ở Việt Nam (World Bank Vietnam), Ngân hàng thế giới ở Indonesia (World Bank
Indonesia) và một số nghiên cưú tiền khả thi cho các doanh nghiệp hàng hải và cảng ở
Việt Nam.
PGS.TS. Vinh là chủ nhân của nhiều giải thưởng như giải thưởng KOMAREX Prize cho
bài báo trình bày tại Hội Nghị Quốc Tế về Vận Tải Biển và Logistics 2013 tại Kobe,
Nhật Bản, giải thưởng cho bài viết tốt nhất đăng trên tạp chí Tạp Chí Châu Á về Vận Tải
Biển và Logistics trong năm 2012, giải thưởng Rob Lewis Prize cho nghiên cứu sau đại
học xuất sắc tại Học viện hàng hải Úc năm 2007 và Huy chương thành tích học tập xuất
sắc năm 2001 tại Đại học hàng hải thế giới (World Maritime University) ở Thụy điển do
Tổng thư ký tổ chức hàng hải thế giới (International Maritime Organisation) William
O’Neil trao tặng.
PGS.TS. Vinh hiện cũng giảng dạy với Viện Logistics Viết Nam (VIL) tại TP.HCM
trong một số môn học như: Quản Trị Kho hàng, Quản trị rủi ro trong Logistics và chuỗi
cung ứng, Quản trị chi phí trong Logistics và chuỗi cung ứng, Quản trị chiến lược trong
Logistics và chuỗi cung ứng, Quản trị và khai thác cảng, Quản trị chuỗi cung ứng hiệu
quả, …
Anh đã được mời làm diễn giả ở nhiều hội nghị ở Việt Nam và quốc tế, và hiện cũng
đang là giáo sư thỉnh giảng tại Viện Đào Tạo Quốc Tế, Đại Học Hàng Hải Việt Nam ở
Hải Phòng cũng như Đại học hàng hải và Hải dương Hàn Quốc (Korea Maritime and
Ocean University) và Đại học quốc gia Incheon (Incheon National University) ở Hàn
Quốc.
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