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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: LÊ THỊ THANH XUÂN  Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 27/01/1975  Nơi sinh: Vinh – Nghệ An 

Quê quán: Quy Nhơn, Bình Định   Dân tộc: Kinh 

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

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm:  

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): P.Trưởng bộ môn 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa KT-KT, Đại học Mở TPHCM. 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  Chung cư An lộc 2, P.An Phú, Q.2. 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 028 38386608                NR:                      DĐ: 0918329620 

Fax:                                                                      Email: xuan.ltt@ou.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 
 

1. Đại học:  

Hệ đào tạo: Cử nhân  - Chính quy 

Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế TPHCM 

Ngành học: Tài chính Nhà nước   

Nước đào tạo: Việt Nam    Năm tốt nghiệp: 1998 

2. Sau đại học: 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Kế toán      

Năm cấp bằng: 2009 

Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế TPHCM 

- Tiến sĩ chuyên ngành: Kế toán   

Năm cấp bằng: 2019 

Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế TPHCM 

Tên luận án: “Các yếu tố quyết định chất lượng hoạt động kiểm toán – Theo nhận 

thức của kiểm toán viên”. 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

 

Mức độ sử dụng: Tương đương B2 

(khung Châu Âu) 



III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

1998 – 06/2003 Công ty TNHH Thống Nhất Kế toán tổng hợp 

07/2003 – 07/2007 Công ty Kiểm toán AFC (BDO) Kiểm toán viên 

08/2007 – 08/2011 Đại học Văn Lang Giảng viên 

09/2011 – Nay Đại học Mở TPHCM Giảng viên 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
 

1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học: Hoạt động Kiểm toán – Chất lượng hoạt động kiểm 

toán 

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 

1 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh 

hưởng mức độ thuyết minh 

BCTC của các DN niêm yết 

trên sàn CK TP.HCM 

2012/2014 Trường Ủy viên 

3. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

1 

Các yếu tố quyết định 

chất lượng hoạt động 

kiểm toán – Theo nhận 

thức của KTV. 

2019 

Tạp chí Công Thương “Các kết quả 

nghiên cứu khoa học và ứng dụng 

công nghệ”. 

2 
Chất lượng kiểm toán 

dưới các góc nhìn khác 

nhau. 

2017 

Kỷ yếu hội thảo cấp quốc gia 

“Thực trạng chuyển giá đối với các 

doanh nghiệp ở Việt Nam”. 

3 
Tổng quan các nghiên cứu 

về chất lượng kiểm toán 

theo hướng đo lường. 

2017 

Tạp chí Công Thương “Các kết quả 

nghiên cứu khoa học và ứng dụng 

công nghệ”. 

4 

Các nhân tố ảnh hưởng 

đến CLKT- dưới góc nhìn 

của người sử dụng kết quả 

kiểm toán . 

2017 

Kỷ yếu hội thảo cấp quốc gia 

“Nghiên cứu và Đào tạo Kế toán 

Kiểm toán của các trường đại học 

Việt Nam theo chuẩn quốc tế” 

5 

Nâng cao tính hữu dụng 

của thông tin kế toán đối 

với các nhà đầu tư trên thị 

trường chứng khoán 

2010 Kinh tế & Phát triển 



(Đồng tác giả TS.Nguyễn 

Xuân Hưng, Th.s Lê Thị 

Thanh Xuân). 

 

4. Giáo trình, tài liệu học tập 

TT Tên giáo trình, tài liệu 

học tập 

Số tín chỉ Vai trò tham gia 

01 Kiểm toán 2 3 Chủ biên 

   
 

 

 

Xác nhận của Trường 

Tp. HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2019 

Người khai kí tên 

 

 

 

 

                 TS. Lê Thị Thanh Xuân 

 


