
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 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: Thạc sỹ    Năm, nước nhận học vị: 2010 (VN) 

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:  

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

Fax:                                                                      Email: hhanh1971@yahoo.com 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 
 

1. Đại học:  

Hệ đào tạo: Tập trung 

Nơi đào tạo: Trường ĐH Mở TP.HCM 

Ngành học: Ngoại ngữ  

Nước đào tạo:       Năm tốt nghiệp:  

Bằng đại học 2: Kế toán   Năm tốt nghiệp:  

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:     

Năm cấp bằng: 

Nơi đào tạo: 

Tên luận án: 

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 

     

     

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

1 

Thông tư 200 - Kế toán 

các giao dịch ngoại tệ và 

các chính sách thuế hiện 

hành. 

2015 
Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số 9 

(144) 

2 

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 số 

8 

3 

Quản trị tiền tại các doanh 

nghiệp phi tài chính – 

Nghiên cứu thực nghiệm 

tại Việt Nam. 

2015 
Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số 8 

(143) 

4 

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 

5 
Xu hướng phát triển kế 

toán công cụ tài chính 
2014 

Kỷ yếu hội thảo khoa học trường 

Đại học Kinh tế TP.HCM: Kế toán 



phái sinh theo chuẩn mực 

kế toán quốc tế và sự vận 

dụng vào hệ thống kế toán 

Việt Nam. 

tài chính những thay đổi và định 

hướng phát triển trong tiến trình hội 

nhập 

6 

Dấu hiệu từ báo cáo tài 

chính dẫn đến quyết định 

nắm giữ tiền tại các doanh 

nghiệp phi tài chính Việt 

Nam. 

2014 
Tạp chí Đại học Công nghiệp số 4 

(16) 

7 

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 Nam. 

2014 
Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số 

1+2  

 

 

Xác nhận của Trường 

Tp. HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2016 

Người khai kí tên 

 

 

 

 

                 ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

 


