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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: VŨ QUỐC THÔNG             Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 20/11/1983  Nơi sinh: TP. HCM 

Quê quán: TP. Hồ Chí Minh   Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến Sĩ    Năm nhận học vị: 2018 

Đơn vị công tác (hiện tại): Khoa KT-KT, ĐH Mở TP.HCM 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 7A/10 Thành Thái, p. 14, q.10, TP. HCM 

Điện thoại liên hệ:  091.668.26.26   Email: thong.vq@ou.edu.vn 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 
 

1. Đại học:  

Hệ đào tạo:   Chính Quy 

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Quốc Tế RMIT, TP. Melbourne, Úc 

Ngành học:   Hệ Thống Thông Tin  

Nước đào tạo: Úc     Năm tốt nghiệp: 2005 

2. Sau đại học: 

- Thạc sĩ: Hệ Thống Thông Tin trong Kinh doanh (Kế toán)     

  Năm cấp bằng:    2006 

      Nơi đào tạo: Trường Đại học Quốc Tế RMIT, TP. Melbourne, Úc 

- Tiến sĩ : Kinh doanh và Quản lý (Kế toán)       

Năm cấp bằng:    2018 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh Tế TP. HCM (UEH), Việt Nam 

3. Các chứng chỉ nghề nghiệp: 
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h. Chứng chỉ chuyên viên tư vấn, triển khai hệ thống bán lẻ do Island Pacific 

Inc. bang California, Mỹ cấp (tháng 4/2007) 

4.  Ngoại ngữ: 

 

   Tiếng Anh Mức độ sử dụng:    Thành thạo 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Từ tháng 11/2010 

đến nay 

Khoa Kế Toán – Kiểm Toán,  

Đại học Mở TP. HCM 

Trưởng Bộ môn Hệ thống 

thông tin kế toán (QĐ 

526/QĐ – ĐHM). 

Giảng dạy Nguyên lý kế 

toán, Hệ thống thông tin 

kế toán và Hệ thống ERP. 

 

Tham gia giảng dạy với 

các ĐH khác: 

- Bậc Đại học: Nguyên 

lý kế toán, Hệ thống 

thông tin kế toán 

(T.A) và Kế toán quản 

trị chi phí. 

a. Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên 

chính hạng II do Trường ĐH Sư Phạm Huế cấp (tháng 09/2019) 

b. Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cho giảng dạy  do Trường ĐH Mở 

TP. HCM cấp (tháng 10/2017) 

c. Chứng chỉ giảng dạy trực tuyến do Trường ĐH Mở TP. HCM cấp (tháng 

12/2016) 

d. Chứng chỉ phương pháp giảng dạy bằng tiếng Anh (đề án Ngoại ngữ Quốc 

gia) do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp (tháng 5/2015) 

e. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên do Trường ĐH Khoa Học 

Xã Hội và Nhân Văn cấp (tháng 12/2011) 

f. Chứng chỉ Xây dựng môn học theo chuẩn quốc tế  do Trường ĐH Kinh Tế 

Tài Chính UEF cấp (tháng 7/2011) 

g. Chứng chỉ chuyên viên tư vấn, đào tạo hệ thống kế toán SunSystems do tập 

đoàn Infor, Alpharetta bang Georgia, Mỹ cấp (tháng 11/2008) 
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- Bậc Cao học: Lý 

thuyết kế toán, Pháp 

luật & chuẩn mực kế 

toán và HTTT kế toán 

ERP cao học. 

Từ tháng 11/2006 

đến tháng 10/2010 

Công ty TNHH Tài Nguyên Công 

Nghệ Việt Nam (Technology 

Resource Group - TRG) 

Tham gia tư vấn, triển 

khai và đào tạo Hệ thống 

thông tin kế toán trong 

các doanh nghiệp.  

Từ tháng 08/2005 

đến tháng 10/2006 

Khoa Hệ thống thông tin trong 

thương mại tại Đại học RMIT 

Melbourne, Úc 

Tham gia trợ giảng cho 

sinh viên Đại học (các 

môn Hệ thống thông tin 

kế toán, Phần mềm kế 

toán và Nguyên lý kế 

toán). 

Từ tháng 01/2005 

đến tháng 06/2005 

Công ty TNHH TM-DV Tường 

Minh (TMA Solutions) 

 

Kiểm định viên hệ thống 

kết nối mạng BSN. 

 

Kinh nghiệm làm việc thực tiễn tại doanh nghiệp và các trường ĐH (từ năm 2010 

đến nay): 

* Triển khai dự án và tham gia đào tạo người dùng Hệ thống kế toán SunSystems:  

RMIT International University Vietnam, Windsor Plaza Hotel, TungShing Group, 

Sotelco Beeline Campuchia, International SOS, Crown Beverage Cans, Bảo Việt 

Group, VinaCapital, Danang Golf Club, NagaWorld, … 

* Triển khai dự án và tham gia đào tạo người dùng Hệ thống bán lẻ Retail Pro:  

Escada, Ninomax và Blue Exchange. 

* Hợp tác đào tạo PMKT, hệ thống ERP: công ty CP PMKT MISA, Tập đoàn NC9 

(PMKT AMnote, Hàn Quốc), Công ty PMKT MYOB (Úc) và Tập đoàn phần mềm 

ERP Epicor (Hoa Kỳ). 

* Hỗ trợ phát triển chương trình Kế toán và tham gia giảng các môn kế toán cho bậc 

Đại học và Cao học tại trường ĐH Kinh Tế Tài Chính UEF. 

* Tham gia tổ rà soát và cập nhật chương trình đào tạo ngành Kế toán tại ĐH Mở TP. 

HCM (Quyết định số 2187/QĐ – ĐHM). 
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IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
 

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

TT Tên đề tài nghiên cứu 

Năm hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

1. 

Những nhân tố xác định sự hữu 

hiệu của tổ chức trong môi 

trường ứng dụng hệ thống hoạch 

định nguồn lực doanh nghiệp 

(ERP) – Trường hợp nghiên cứu 

tại Việt Nam. 

 

2016 Cấp Trường 
Chủ nhiệm 

đề tài 

2. 

Quản trị chi phí theo phương 

pháp ABC – Thực trạng và giải 

pháp tại công ty TNHH Parker 

Randall Việt Nam. 

 

2019 Cấp Trường Thành viên 

2. Các chủ đề về nghiên cứu khoa học quan tâm đến (có thể hướng dẫn cho sinh viên 

nghiên cứu khoa học): 

- Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến hoạt động học tập Đại học; 

- Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực học tập các môn học kế toán máy của sinh viên; 

- Tìm hiểu về tổ chức kế toán nội bộ và những nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng kế 

toán nội bộ trong doanh nghiệp; 

- Ứng dụng hê thống ERP, lựa chọn phần mềm kế toán và quản trị quy trình kinh doanh 

(BPM) trong tổ chức. 

3. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình 
Năm 

công bố 
Tên tạp chí 

1. 

Dữ liệu lớn (Big Data): từ thực tiễn 

đến giảng dạy cho sinh viên ngành 

kế toán 

2020 

Kỷ yếu – hội thảo khoa học, 

Khoa KT-KT ĐH Mở TP. 

HCM 

2. 

Việc chấp nhận công nghệ trong hoạt 

động học tập kế toán – Nghiên cứu 

tại các đại học phía nam Việt Nam 
2019 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia – Hội thảo Việt Nam 

về kế toán, kiểm toán (VCAA) 

Nhà xuất bản Thông tin và 
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truyền thông (ISBN: 978-604-

80-4348-3) 

3. 

Bàn về kỹ thuật giảng dạy ứng dụng 

cho ngành đào tạo          Kế toán trên 

thế giới và kinh nghiệm cho Việt 

Nam 

2019 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

Trường Đại học Mở TP. HCM 

(ISBN: 978-604-922-733-2) 

4. 

Ứng dụng công nghệ số ở các 

Trường Đại học – xu hướng tại các 

Đại học Việt Nam 

2019 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

Trường Đại học Thủ Dầu Một 

5. 

Proposing blended learning model 

for Vietnamese Universities 

2019 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc tế về đào tạo trực tuyến 

(ICOE 2019), Trường Đại học 

Mở TP. HCM 

(ISBN: 978–604–73–6818-1) 

6. 

Evaluating the effectiveness of 

integrated accounting information 

systems (AIS) in ERP environment 

of Vietnamese garment companies 

2019 

Tạp chí khoa học 

Đại học Mở, TP. HCM 

(ISSN: 1859 – 3453)  

7. 

Ứng dụng hóa đơn điện tử vào doanh 

nghiệp ở Việt Nam – góc nhìn từ các 

nhà cung cấp giải pháp phần mềm. 
2019 

Kỷ yếu – hội thảo khoa học, 

Khoa KT-KT ĐH Mở TP. 

HCM 

8. 

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành 

công cho đào tạo trực tuyến ở các 

trường Đại học Việt Nam 
2018 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

Trường Đại học Kinh Tế TP. 

HCM 

(ISBN: 978–604–80–3565-5) 

9. 

Trao đổi về phương pháp giảng dạy 

và vận dụng nội dung môn học 

Nguyên lý kế toán theo các giáo 

trình nước ngoài 

2018 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

Trường Đại học Mở TP. HCM 

10. 

Những thay đổi cần thiết trong giáo 

dục Đại học ở Việt Nam trước 

CMCN 4.0 

2018 

Kỷ yếu hội thảo Vụ Công 

nghiệp, Việt Nam 

11. 

Môn Nguyên lý kế toán – sự thay đổi 

cần thiết trong tiếp cận giảng dạy 

 

2018 

Tạp chí Kế toán & Kiểm toán 

12. 

Factors defining the effectiveness of 

integrated accounting information 

system in ERP environment – 

Evidence from Vietnam’s enterprises 

2017 

Tạp chí khoa học 

Đại học Mở, TP. HCM 

(ISSN: 1859 – 3453) 
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13. 

Mô hình sự thành công của hệ thống 

thông tin - Ứng dụng đánh giá sự 

thành công của hệ thống thông tin kế 

toán. 

2017 

Kỷ yếu – hội thảo khoa học, 

Khoa KT-KT ĐH Mở TP. 

HCM 

14. 

Ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ 

chức hệ thống kế toán doanh nghiệp. 

 
2017 

Kỷ yếu – hội thảo khoa học: 

Nghiên cứu và giảng dạy kế 

toán, Khoa KT-KT ĐH Mở 

TP. HCM 

15. 

Những nhân tố xác định sự hữu hiệu 

của các tổ chức ứng dụng hệ thống 

hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 

tại Việt Nam. 

2016 

Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu 

Kinh tế và Kinh doanh Châu Á  

(ISSN: 1859-1124) 

16. 

Những nhân tố xác định sự hữu hiệu 

của doanh nghiệp trong môi trường 

kế toán ứng dụng ERP tại Việt Nam 

 

2016 

Kỷ yếu – hội thảo khoa học, 

Khoa KT-KT ĐH Mở TP. 

HCM 

17. 

Opportunities and challenges of 

Vietnamese accountancy in the new 

context of Asian economic 

integration 

2015 

Kỷ yếu – hội thảo khoa học, 

Đại học Kinh Tế Luật, ĐH 

Quốc Gia TP. HCM 

18. 

Những tiêu chí xác định sự thành 

công của hệ thống thông tin kế toán 

tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở 

Việt Nam 

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” 

19. 

Lợi ích và việc giảng dạy môn học 

Hệ thống thông tin kế toán đối với 

sinh viên ngành 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” 

20. 

Nghiên cứu hệ thống thông tin kế 

toán (AIS) – Sự đối chiếu với nghiên 

cứu hệ thống thông tin quản lý (MIS) 

2014 
Kỷ yếu – hội thảo khoa học 

Đại học Kinh Tế, TP.HCM 

21. 

Ảnh hưởng của công nghệ thông tin 

đến hệ thống thông tin kế toán hiện 

đại 

2012 

Tạp chí khoa học 

Đại học Mở, TP. HCM 

(ISSN: 1859 – 3453) 
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22. 

Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 

(ERP) từ góc nhìn hệ thống hoạt 

động 

2011 

Tạp chí khoa học 

Đại học Mở, TP. HCM 

(ISSN: 1859 – 3453) 

 

4. Giáo trình, tài liệu học tập đã chủ biên hoặc tham gia:  

TT Tên Giáo trình, tài liệu học tập Số tín chỉ Vai trò tham gia 

1. 
Tài liệu học tập Hệ thống thông tin 

kế toán 2 
03 Chủ biên 

2. 
Tài liệu online 

Hệ thống thông tin kế toán 2 
03 Chủ biên 

3. 
Tài liệu online 

Hệ thống thông tin kế toán 1 
03 Chủ biên 

4. Tài liệu online Kế toán chi phí 03 Thành viên 

5. 
Tài liệu học tập Nguyên lý kế toán 

(ĐH Kinh tế tài chính UEF) 
03 Thành viên 

6. 
Giáo trình Nguyên lý kế toán (ĐH 

Mở TP. HCM) 
03 

Thành viên 

 

 

 

TT Tên giải thưởng 
Năm đạt 

giải thưởng 
Nơi cấp 

1. 

Giải thưởng Khoa học và Công 

nghệ dành cho Giảng viên trẻ 

trong các cơ sở giáo dục Đại học. 

(theo Quyết định số 4522 / QĐ - 

BGDĐT) 

2018 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Việt Nam 

 

  

      

         

TP. HCM, ngày 02 tháng 01 năm 2020 

                        Người khai ký tên 

                              

                  

 

 

  TS. Vũ Quốc Thông 


