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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Vũ Hữu Đức   Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 26/4/1963  Nơi sinh: TP.HCM 

Quê quán: Nam Định   Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ   Năm, nước nhận học vị: 2002 (VN) 

Chức danh khoa học cao nhất: PGS Năm bổ nhiệm: 2010 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó Hiệu Trưởng 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Mở TP.HCM 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 366/6 Gò Dầu, Tân Phú, TP.HCM    

Điện thoại liên hệ:  CQ: 39333403        NR: 38472816              DĐ: 0908.197.083 

Email: duc.vuhuu@gmail.com 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 
 

1. Đại học:  

Hệ đào tạo:  Chính Quy tập trung 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 

Ngành học: Kế Toán công nghiệp  

Nước đào tạo: Việt Nam    Năm tốt nghiệp: 1986 

2. Sau đại học: 

- Tiến sĩ chuyên ngành: Kế toán    

Năm cấp bằng: 2002 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 

Tên luận án: Xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 

3. Ngoại ngữ: 
1. Tiếng Anh 

2. 

Mức độ sử dụng: Thành thạo 

Mức độ sử dụng: 

 

 

 

 



III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

1987-1998 Công ty Xây dựng Lọc – Hóa dầu, 

Bộ Xây dựng 

Kế toán viên 

1988-1992 Công ty Dịch vụ Hóa Mỹ phẩm Phụ trách Kế toán 

1992-1995 Trường Đại học Kinh tế TPHCM Giảng viên Khoa Kế toán 

– Kiểm toán 

1996 -2002 Trường Đại học Kinh tế TPHCM Phó Trưởng Bộ môn 

Kiểm toán 

2002-2010 Trường Đại học Kinh tế TPHCM Trưởng Bộ môn Kiểm 

toán 

2011- 2013 Trường Đại học Mở TPHCM Trưởng Khoa Kế toán – 

Kiểm toán 

Từ 1.2014 đến nay Trường Đại học Mở TPHCM Phó Hiệu trưởng 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu 

Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

1 Xây dựng khung chương trình 

đào tạo chuẩn chuyên gia kế toán 

và kiểm toán Việt Nam 

2002/2003 Cấp trường Chủ nhiệm 

2 Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân 

tích phục vụ cho lựa chọn đối 

tượng kiểm tra, thanh tra thuế 

2007/2009 Cấp bộ Chủ nhiệm 

3 Phân tích báo cáo tài chính các 

công ty niêm yết thuộc lĩnh vực 

xuất khẩu thủy sản Việt Nam 

giai đoạn 2006-2010 nhằm nâng 

cao năng lực quản lý và hiệu quả 

kinh doanh. 

2011/2013 Cấp trường Chủ nhiệm 

4 Phân tích báo cáo tài chính ngân 

hàng thương mại Việt Nam giai 

đoạn 2006-2011 

2011/2013 Cấp trường Thành viên 

 

 

 



2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình Năm công bố Trách nhiệm 

1 Vấn đề xây dựng chuẩn mực kiểm toán 
Việt nam 

1994 Tạp chí Phát triển Kinh tế 

2 Các tổ chức kế toán và kiểm toán quốc 
tế 

1995 Tạp chí Phát triển Kinh tế 

3 Các khái niệm cơ bản trong kế toán tài 
chính 

1996 Tạp chí Phát triển Kinh tế 

4 Phương hướng xây dựng hệ thống 
chuẩn mực kiểm toán Việt nam trong 
giai đoạn hiện nay 

2000 Tạp chí Phát triển Kinh tế 

5 Mô hình thiết lập hệ thống chuẩn mực 
kiểm toán quốc gia,  

2000 Tạp chí Kế toán 

6 Góp ý Luật Kiểm toán Nhà nước 2005 Tạp chí Kiểm toán 

7 Tăng cường kiểm soát nội bộ trong các 
đơn vị thuộc khu vực công – nhìn từ 
góc độ kiểm toán nhà nước 

2006 Tạp chí Kiểm toán 

8 Tìm kiếm một chiến lược cho quá trình 
hội nhập quốc tế về kế toán tại Việt 
Nam 

2008 Tạp chí Phát triển Kinh tế 

9 Sử dụng tỷ số trên báo cáo tài chính để 
phát hiện sai lệch thuế 

2009 Tạp chí Phát triển Kinh tế 

10 Hệ thống thông tin kế toán – Xu hướng 
phát triển và các hướng nghiên cứu và 
ứng dụng thực tiễn 

2009 Tạp chí Phát triển Kinh tế 

11 Tổ chức nghề nghiệp kế toán Việt nam, 
hướng đến sự phát triển ngang tầm 
khu vực 

2009 Tạp chí Kiểm toán 

12 Áp dụng quy trình phân tích cho việc 
phát hiện gian lận, sai sót trên báo cáo 
tài chính 

2010 Tạp chí Kiểm toán 

13 Đào tạo kế toán tại Việt Nam – Tiềm 
năng và thách thức. 

2011 Tạp chí Kiểm toán 

14 Khoảng cách thông tin trên báo cáo 
kiểm toán – nghiên cứu thực nghiệm ở 
Việt nam 

2012 Tạp chí Khoa học (Đại học 
Mở TPHCM) 

15 Quản trị tài chính các trường đại học 
Hoa Kỳ - một cái nhìn cận cảnh 

2012 Nâng cao chất lượng giáo 
dục đại học - Kỷ yếu Khoa 
học Trường Đại học Mở 
TPHCM 

16 Nâng cao chất lượng giáo dục đại học - 
Kỷ yếu Khoa học Trường Đại học Mở 
TPHCM 

2012 Kỷ yếu Hội thảo VACPA – 
CAPA Conference – The 
Vital Role of Professional 
Accountancy 
Organisations 

17 Tác động của chính sách đòn bẩy tài 
chính, mức độ đầu tư và chính sách tài 
trợ vốn lưu chuyển đến hiệu quả kinh 

2013 Tạp chí Khoa học (Đại học 
Mở TPHCM) 



doanh của doanh nghiệp: trường hợp 
các công ty niêm yết thủy sản Việt Nam 

18 Đánh giá sự cần thiết và điều kiện để 
áp dụng giá trị hợp lý cho đo lường sau 
ban đầu ở Việt Nam 

2016 Kỷ yếu Hội thảo Đại học 
Kinh tế Quốc dân Hà Nội 
– Kế toán, Kiểm toán 
trong bối cảnh Việt Nam 
gia nhập TPP và AEC 

19 Năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh 
vực kế toán – nghiên cứu so sánh 
Singapore và Việt Nam 

2016 Kỷ yếu Hội thảo Đại học 
Kinh tế Quốc dân Hà Nội 
– Kế toán, Kiểm toán 
trong bối cảnh Việt Nam 
gia nhập TPP và AEC 

3. Sách và tài liệu chuyên khảo:  

TT Tên sách Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Ghi chú 

1 
Kiểm toán nội bộ - Khái 

niệm và quy trình 

Nhà Xuất bản Thống 

Kê  
1999 

Chủ biên  

 

2 Kiểm toán 
Nhà Xuất bản Lao 

động – Xã hội  
2007 

Đồng chủ biên  

 

3 

Tìm hiểu chuẩn mực kế 

toán Việt Nam – Những vấn 

đề chung và các yếu tố của 

báo cáo tài chính 

Nhà Xuất bản Thống 

Kê  
2010 

Đồng chủ biên  

 

4 
Những vấn đề cơ bản của 

lý thuyết kế toán  

Nhà Xuất bản Lao 

động – Xã hội  
2010 Tác giả 

5 Kiểm soát nội bộ 
Nhà xuất bản 

Phương Đông  
2010 

Tham gia biên 

soạn 

6 Kế toán quốc tế 
Nhà Xuất bản Lao 

động – Xã hội 
2010 

Đồng chủ biên  

 

7 Bài tập Kiểm toán 
Nhà Xuất bản Lao 

động – Xã hội 
2011 

Tham gia biên 

soạn 

8 Nguyên lý Kế toán 
Nhà Xuất bản Lao 

động – Xã hội 
2012 Chủ biên 

 

 

 

Xác nhận của Trường 

 

 

Tp. HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2018 

   Người khai kí tên 

   

                       PGS.TS. Vũ Hữu Đức 

 


