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Giới thiệu khóa học 

Bạch Ngọc Thắng 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

thangbn@neu.edu.vn, hay 

bnthang@gmail.com    

Khóa học: 
Phân tích bao dữ liệu (DEA): 

Nguyên lý, ứng dụng trong đánh giá hiệu quả hoạt động 

Hà Nội, 1/2018 

Mục tiêu môn học 

• Giới thiệu khái niệm cơ bản, nguyên lý đo lường hiệu quả 
hoạt động. 

• Tổng quan về ưu điểm và nhược điểm của phương pháp 
DEA trong đo lường hiệu quả hoạt động. 

• Tìm hiểu về các thước đo hiệu quả hoạt động theo cách 
tiếp cận DEA. 

• Giúp học viên thảo luận và lựa chọn các đầu vào và đầu ra 
phù hợp trong đo lường chất lượng dịch vụ y tế. 

• Thực hành đo lường hiệu quả hoạt động với phần mềm 
DEAP V2.1.  

• Giúp học viên có thể tự khai thác tài liệu, tự tìm hiểu sâu 
hơn về DEA. 
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Các chủ điểm chính 

• Buổi sáng, Thứ ba, 23/01/2018: 

• Giới thiệu khóa học 

• Bài giảng 1: Những vấn đề cơ bản trong đo lường hiệu quả hoạt 
động 

• Thảo luận: Chất lượng dịch vụ y tế từ khảo sát 2015 

• Bài giảng 2: Các dạng/thước đo hiệu quả 

• Buổi chiều, Thứ ba, 23/1/2018: 

• Bài giảng 3: Nguyên lý lựa chọn đầu vào và đầu ra 

• Thảo luận: Lựa chọn các biến đầu vào và đầu ra trong dịch vụ y tế 

• Giới thiệu và đo lường hiệu quả với phần mềm DEAP V2.1 

• Thực hành đo lường hiệu quả hoạt động  
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Giảng viên 
• Công tác: từ 2003 đến nay, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. 

• Học vấn 

 2014: Tiến sĩ Kinh tế học (UQ);  2005: Thạc sĩ Kinh tế Phát triển (NEU, Cao 
học Hà Lan);  2002: Cử nhân Kinh tế phát triển (NEU) 

• Lĩnh vực nghiên cứu:  

 Tăng trưởng và phát triển kinh tế; Phân tích hiệu quả và năng suất; Thương 
mại quốc tế, Quản trị công, Kinh tế lượng ứng dụng. 

• Nghiên cứu: 

 2017, IJPSM: Quản trị công, tham nhũng, và chất lượng dịch vụ công (đồng 
tác giả với Nguyễn Văn Thắng, Lê Quang Thanh và Lê Quang Cảnh). 

2007, KER: Hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp vừa 
và nhỏ: Tiếp cận tham số và phi tham số (đồng tác giả với Nguyễn Khắc Minh 
và Giang Thanh Long) 

 2007: Xác định mục tiêu hiệu quả của các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực 
kinh tế và giáo dục (một chương trong cuốn sách của Nguyên Khắc Minh - 
chủ biên) 
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