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LÝ LNCH KHOA HỌC 
 

I. LÝ LNCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: NGUYỄN THN HỒNG HẠNH Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 20/04/1971  Nơi sinh: TP.HCM 

Quê quán: Quảng Ngãi    Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ    Năm, nước nhận học vị: 2019 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm: 

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

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kế toán – kiểm toán 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 1014/46 CMTT, P.5, Quận Tân Bình, TP.HCM 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 08. 3838 6608          DĐ: 090 836 3434 

Fax:                                                                      Email: hanh.nth@ou.edu.vn 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 
 

1. Đại học:  

Hệ đào tạo: Tập trung 

Nơi đào tạo: Trường Đại Học Mở TP.HCM 

Ngành học: Ngoại ngữ  

Nước đào tạo: Việt Nam    Năm tốt nghiệp: 2000 

Bằng đại học 2: Kế toán   Năm tốt nghiệp: 2005 

2. Sau đại học: 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Kế toán    

Năm cấp bằng: 2010 

Nơi đào tạo: Trường ĐH Kinh tế TPHCM 

- Tiến sĩ chuyên ngành: Kế toán     

Năm cấp bằng: 2019 

Nơi đào tạo: Trường Đại Học Kinh tế TPHCM 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

 

Mức độ sử dụng: Cử nhân 

 



III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 
 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2011 đến nay 
Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường 
Đại học Mở TP.HCM

Giảng viên cơ hữu 

2008 - 2011 Công ty TNHH Siêu Lý Kế toán trưởng 

2006 - 2009 Công ty TNHH Kỳ Viên Kế toán trưởng 

2001 - 2006 
Công ty TNHH cơ khí nhựa Bình 
Đông Hưng. 

Kế toán tổng hợp 

 

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 

01 

Quản trị chi phí theo 
phương pháp ABC – Thực 
trạng và giải pháp tại Công 
ty TNHH Parker Randall 
Việt Nam 

2019 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm 

02 

Nghiên cứu các nhân tố tác 
động đến việc đo lường 
trong kế toán công cụ tài 
chính phái sinh ở các doanh 
nghiệp phi tài chính Việt 
Nam 

2019 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm 

03 

Nghiên cứu các nhân tố khó 
khăn trong áp dụng kế toán 
kế toán công cụ tài chính 
phái sinh tại các doanh 
nghiệp Việt Nam 

2017 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm 

04 

Các nhân tố tác động đến kế 
toán công cụ tài chính phái 
sinh tại các tổ chức tín dụng 
Việt Nam. Đề tài nghiên 
cứu khoa học cấp trường. 
Trường Đại học Kinh tế 
TP.HCM 

2017 Đề tài cấp trường Thành viên 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

01 
Các nhân tố tác động đến 
việc đo lường trong kế toán 
công cụ tài chính phái sinh 

2019 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán 



ở các doanh nghiệp phi tài 
chính Việt Nam 

02 

Doanh thu kế toán và 
doanh thu tính thuế theo 
chương trình dành cho 
khách hàng truyền thống 

2018 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán 

03 

Các nhân tố tác động đến 
khó khăn trong đo lường 
kế toán công cụ tài chính 
phái sinh tại các doanh 
nghiệp - Nghiên cứu thực 
nghiệm ở Việt Nam 

2018 
Kỷ yếu hội thảo quốc gia ESR - 

2018 

04 

Nghiên cứu các nhân tố 
khó khăn trong áp dụng 
kế toán công cụ tài chính 
phái sinh tại các doanh 
nghiệp Việt Nam 

2017 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán 

05 

Kế Toán Công Cụ Tài 
Chính Phái Sinh Việt 
Nam: Từ Quy Định Đến 
Thực Tiễn 

2016 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán 

06 

The Factors Impact in 
Applying Derivative 
Financial Instruments 
Accounting 

2016 
ICFE 2016 - The 3rd International 

Conference on Finance and 
Economics  

07 

Thông tư 200 - Kế toán 
các giao dịch ngoại tệ và 
các chính sách thuế hiện 
hành. 

2015  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán 

08 

Các nhân tố thuộc quản trị 
vốn lưu chuyển tác động 
đến giá trị doanh nghiệp - 
Nghiên cứu thực nghiệm 
tại thị trường chứng 
khoán Việt Nam. 

2015  Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

09 

Quản trị tiền tại các doanh 
nghiệp phi tài chính – 
Nghiên cứu thực nghiệm 
tại Việt Nam. 

2015 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán  

10 

Những trải nghiệm từ việc 
thực hiện nghiên cứu 
khoa học và công bố 
trong lĩnh vực kế toán. 

2015 

Kỷ yếu hội thảo khoa học liên 
trường với Trường Đại học Nha 

Trang về “Phương pháp giảng dạy 
và nghiên cứu trong Kế toán – Tài 

chính”, năm 

11 

Xu hướng phát triển kế 
toán công cụ tài chính 
phái sinh theo chuNn mực 
kế toán quốc tế và sự vận 

2014 

Kỷ yếu hội thảo khoa học trường 
Đại học Kinh tế TP.HCM: Kế toán 
tài chính những thay đổi và định 

hướng phát triển trong tiến trình hội 



dụng vào hệ thống kế toán 
Việt N am. 

nhập 

12 

Dấu hiệu từ báo cáo tài 
chính dẫn đến quyết định 
nắm giữ tiền tại các doanh 
nghiệp phi tài chính Việt 
N am. 

2014 Tạp chí Đại học Công nghiệp  

13 

Mức độ tác động từ các 
nhân tố hiện hữu trên báo 
cáo tài chính đến thiệt hại 
chênh lệch tỷ giá hối đoái 
tại Việt N am. 

2014 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán  

3. Giáo trình, tài liệu học tập: 

TT 
Tên giáo trình, tài liệu 

học tập 
Số tín chỉ Vai trò tham gia 

01 
Tài liệu học tập môn kế toán 
và lập báo cáo thuế 3 Chủ biên 

02 
Tài liệu online môn kế toán 
và lập báo cáo thuế 3 Chủ biên 

 

 

Xác nhận của Trường 

Tp. HCM, ngày 19 tháng 09 năm 2019 

Người khai kí tên 

 

 

 

                 TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh 
 


