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: TRẦN TUYẾT THANH

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 05/11/1976

Nơi sinh: TPHCM

Quê quán: TPHCM

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2004

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

Chức vụ:

Phó trưởng khoa Kế toán-Kiểm toán

Đơn vị công tác: Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Mở TPHCM
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 343/1E Tô Hiến Thành, P12, Q10, TPHCM
Điện thoại liên hệ:

DĐ: 0902617817

Email:
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế TPHCM
Ngành học: Tài chính doanh nghiệp
Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1998

Bằng đại học 2:

Năm tốt nghiệp:

2. Sau đại học
-

Thạc sĩ chuyên ngành: Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng
Năm cấp bằng: 2004
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế TPHCM

-

Tiến sĩ chuyên ngành:
Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:

1. Anh

Mức độ sử dụng: B1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Công việc đảm
Thời gian

Nơi công tác

nhiệm

6/2007 – 7/2010

Khoa Kế toán – Tài chính,
trường Đại học Mở TP.HCM

Giảng viên cơ hữu

8/2010 – 10/2019

Khoa Kế toán – Kiểm toán,
trường Đại học Mở TP.HCM

Giảng viên cơ hữu

Từ tháng 11/2019

Khoa Kế toán – Kiểm toán,
trường Đại học Mở TP.HCM

Phó trường khoa

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học: Kế toán tài chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT

Tên đề tài nghiên cứu

1 Phân tích báo cáo tài chính
các công ty niêm yết thuộc
Lĩnh vực xuất hẩu thủy sản
Việt Nam giai đoạn 20062010

Năm
bắt đầu

Đề tài cấp
(NN, Bộ,
ngành,
trường)

Trách nhiệm
tham gia trong
đề tài

2013

Cấp trường

Thành viên

3. Các công trình khoa học đã công bố:
TT

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tên công trình
Giảng dạy nguyên lý kế toán theo
hướng tiếp cận người sử dụng
thông tin: thuận lợi và khó khăn
Chia sẻ một số vấn đề trong giảng
dạy nguyên lý kế toán
Tiếp cận chênh lệch tạm thời qua
giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế
Chia sẻ một số vấn đề giảng dạy
kế toán tài chính
Tìm hiểu chế độ kế toán hành
chính sự nghiệp: Chia sẽ nội dung
giảng dạy
Chia sẻ một số vấn đề giảng dạy
kế toán tài chính

Năm
công bố

Tên tạp chí

2015

Kỷ yếu hội thảo Khoa KTKT
(ĐH Mở) và Khoa TCKT (ĐH
Nha Trang)

2016

Kỷ yếu hội thảo Khoa KTKT

2017

Kỷ yếu hội thảo Khoa KTKT

2017

Kỷ yếu hội thảo Khoa KTKT

2017

Kỷ yếu hội thảo Khoa KTKT

2017

Kỷ yếu hội thảo Khoa KTKT

7.
8.

So sánh tính hữu ích của thông tin
kế toán theo cơ sở dồn tích và theo
dòng tiền
Nhận biết giá trị ghi sổ và cơ sở
tính thuế thu nhập không khó!

2019

Kỷ yếu hội thảo cấp Trường

2019

Kỷ yếu hội thảo Khoa KTKT

4. Giáo trình, tài liệu học tập:
TT
1.
2.
3.
4.
5.

Tên giáo trình, tài liệu
học tập
Tài liệu học tập “Kế toán
tài chính 1”
Môn học trực tuyến “Kế
toán tài chính 1”
Môn học trực tuyến “Kế
toán tài chính 2”
Môn học trực tuyến
“Nguyên lý kế toán”
Môn học trực tuyến “Kế
toán tài chính 3”

Số tín chỉ

Vai trò tham gia

4

Thành viên

4

Thành viên

4

Thành viên

3

Chủ biên

3

Chủ biên

TP. HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2019
Người khai kí tên

Trần Tuyết Thanh

