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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: HỒ THỊ BÍCH NHƠN  Giới tính: NỮ 

Ngày, tháng, năm sinh: 03-08-1989 Nơi sinh: Bình Định 

Quê quán: Quảng Nam   Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc Sỹ   Năm, nước nhận học vị: 2014, Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên cơ hữu 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường 

Đại học Mở TPHCM 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 36 Lê Thúc Hoạch, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, TP.HCM 

Điện thoại liên hệ: CQ: 08-3838 6608 DĐ: 0988 348 468 

Email: nhon.htb@ou.edu.vn 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học:  

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Quy Nhơn 

Ngành học: Kế toán 

Nước đào tạo:  Việt Nam    Năm tốt nghiệp: 2011 

Bằng đại học 2: Ngôn ngữ Anh   Năm tốt nghiệp: 2013 

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Kế toán    

Năm cấp bằng: 2014 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Quy Nhơn 

- Tiến sĩ chuyên ngành:     

Năm cấp bằng:  

Nơi đào tạo: 

Tên luận án: 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

2. 

Mức độ sử dụng: Thường xuyên 

Mức độ sử dụng: 



 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

9/2011 – 4/2014 Công ty TNHH Nhật Khánh Kế toán viên + Kế toán 

tổng hợp 

4/2014 – 5/2015 Công Ty TNHH Takumi Safety 

Việt Nam 

Kế toán tổng hợp  

5/2010 – 12/2015 Công Ty TNHH Trends & 

Technologies, Inc Việt Nam 

Kế toán tổng hợp 

 

12/2015 – 30/11/2016 Trường Đại học Mở TP.HCM Giảng viên tập sự 

12/2016 – nay Trường Đại học Mở TP.HCM Giảng viên cơ hữu 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
 

1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học: Kế toán, tài chính hành chính sự nghiệp. 

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

TT Tên đề tài nghiên cứu 

Năm bắt 

đầu 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 Đo lường mức độ vận 

dụng kế toán quản trị môi 

trường (environmental 

management accounting) 

– nghiên cứu trường hợp 

của  các doanh nghiệp xây 

dựng tại TP.HCM 

2019 Cấp trường Chủ biên 

     

3. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

1 

Ảnh hưởng của quản lý 

tài chính đến sự đổi mới 

chế độ kế toán hành chính 

sự nghiệp 

2018 
Kỷ yếu hội thảo khoa học khoa Kế 

toán – Kiểm toán 

2 

Kiểm toán nội bộ - công 

cụ thiết yếu trong quản lý 

tài chính theo cơ chế tự 

chủ tự chịu trách nhiệm 

tại đơn vị hành chính sự 

nghiệp 

2019 
Kỷ yếu hội thảo khoa học khoa Kế 

toán – Kiểm toán 



3 

Ứng dụng các công cụ 

thiết kế bài giảng trên hệ 

thống hỗ trợ học tập lms 

phục vụ công tác giảng 

dạy qua mạng 

2019 
Kỷ yếu hội thảo khoa học khoa Kế 

toán – Kiểm toán 

4 

Vai trò và hiệu quả của 

phương pháp đóng vai 

trong giảng dạy môn học 

Định Hướng Học Tập 

2020 
Kỷ yếu hội thảo khoa học khoa Kế 

toán – Kiểm toán 

5 

Phương pháp phỏng vấn - 

hiệu quả trong nâng cao 

kỹ năng giao tiếp của sinh 

viên 

2020 
Kỷ yếu hội thảo khoa học khoa Kế 

toán – Kiểm toán 

4. Giáo trình, tài liệu học tập:   

TT Tên giáo trình, tài liệu 

học tập 

Số tín chỉ Vai trò tham gia 

1 

Tài liệu online môn Tài 

chính hành chính sự 

nghiệp 

3 Thành viên 

2 
Tài liệu online môn Kế 

toán hành chính sự nghiệp 
3 Thành viên 

3 
Tài liệu học tập môn Kế 

toán hành chính sự nghiệp 
3 

Thành viên 

 

 

 

TP. HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2020 

Người khai kí tên 

 

 

                  ThS. Hồ Thị Bích Nhơn 

 


