
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 07/12/1977  Nơi sinh: Long An 

Quê quán: Bến Lức – Long An   Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ    Năm, nước nhận học vị: 2004, Việt nam. 

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): Trường Đại học Mở TP.HCM – Khoa 

Kế toán kiểm toán. 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  222/1A khu phố 1, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 08.3838 6608               NR: 0866549117           DĐ: 0903935507 

Fax:                                                                      Email: diep.ntn@ou.edu.vn 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 
 

1. Đại học:  

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Trường Đại Học Văn Lang 

Ngành học: Kế toán. 

Nước đào tạo: Việt nam     Năm tốt nghiệp: 1999 

Bằng đại học 2: Cử nhân Tin học   Năm tốt nghiệp: 2010  

Bằng đại học 2: Cử nhân tiếng Anh   Năm tốt nghiệp: 2014 

2. Sau đại học: 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Kế toán    

Năm cấp bằng: 2004 

Nơi đào tạo: Trường ĐH Kinh tế TPHCM 

- Tiến sĩ chuyên ngành:     

Năm cấp bằng: 

Nơi đào tạo: 

Tên luận án: 



3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

2. Tiếng Hoa 

Mức độ sử dụng: Nghe, nói, đọc, viết 

Mức độ sử dụng: đọc, viết 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

09/1999 – 09/2002 Công ty TNHH Anh Mỹ Nga Kế toán tổng hợp 

10/2002 – 08/2005 Công ty Đầu tư và xây dựng Phúc 

Hưng 

Kế toán trưởng 

09/2005 – 02/2010 Đại học Văn Lang Giảng viên 

03/2010 – Nay Đại học Mở TPHCM Giảng viên 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
 

1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học: IFRS, VAS. 

2. 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 

Đề tài nghiên cứu khoa học 

1.  

Phân tích tác động của các 

nhân tố bên ngoài ảnh hưởng 

đến chất lượng thông tin kế 

toán tại các doanh nghiệp 

Việt Nam 

2019 Cấp trường Thành viên 

Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học   

1 

Thực trạng áp dụng chuẩn 

mực kế toán thuế thu nhập 

doanh nghiệp tại các doanh 

nghiệp niêm yết 

2012 Cấp trường GVHD 

2.  

Nghiên cứu các nhân tố ảnh 

hƣởng đến sự lựa chọn chính 

sách kế toán liên quan đến 

thuế của các doanh nghiệp 

niêm yết tại Việt nam 

2013 Cấp trường GVHD 

3.  

Các nhân tố ảnh hưởng đến 

việc chọn học khóa học 

chứng chỉ ACCA của sinh 

viên khoa kế toán kiểm toán 

trường Đại học Mở TP.HCM 

2016/2017 Cấp trường GVHD 

 



3. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên bài báo Tên tạp chí Số Năm công bố 

1 

Nhận định các nhân tố tác 

động đến việc áp dụng chuẩn 

mực quốc tế về kế toán của 

các quốc gia 

Hội thảo khoa học 

cấp khoa 
02 2019 

2 

Các nhân tố tác động đến 

việc chấp hành pháp luật về 

thuế của các DNNVV tại 

TPHCM 

Tạp chí công thương 05 2018 

3 

Nghiên cứu các nhân tố tác 

động đến quyết định lựa 

chọn học chứng chỉ ACCA 

của sinh viên khối ngành 

kinh tế tại TP.HCM 

Hội thảo khoa học 

quốc gia về nghiên 

cứu và đào tạo kế 

toán, kiểm toán, Hà 

Nội 2018 - Nhà xuất 

bản Lao động Xã hội 

01 2018 

4 

Strategy for new tourist 

product development plan 

for international tourists by 

cruise ships in Da Nang City 

International 

conference on 

sustainable tourism 

development of the 

central provinces, 

Viet Nam 2018 

 2018 

5 

Trao đổi một số điểm bất cập 

trong thông tư 200 liên quan 

đến các giao dịch bằng ngoại 

tệ 

Tạp chí Công thương 4+5 2017 

6 

Nghiên cứu việc ghi nhận 

các khoản thuế nộp hộ tại 

bên nhận ủy thác nhập khẩu 

và doanh thu hàng khuyến 

mãi trong thông tư 200 

Tạp chí Công thương 7 2017 

7 

Trao đổi về ứng dụng 

Microsoft Excel trong giảng 

dạy chuyên ngành kế toán 

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” 

 2015 

4. Giáo trình, tài liệu học tập:   

TT Tên giáo trình, tài liệu 

học tập 

Số tín chỉ Vai trò tham gia 

1 
Ứng dụng Excel trong kế 

toán 
3 Chủ biên 

2 Kế toán tài chính 1 4 Thành viên 



3 Kế toán và lập báo cáo thuế 3 
Tài liệu lưu hành nội bộ, 2015 

Chủ biên 

 

 

Xác nhận của Trường 

Tp. HCM, ngày 11 tháng 11 năm 2019 

Người khai kí tên 

 

 

 

             ThS. Nguyễn Thị Ngọc Điệp 

 


