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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: ……………. 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên  ; Giảng viên thỉnh giảng □ 

Ngành:     Kinh tế          ; Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích 
 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: TRẦN TRUNG TUẤN 

2. Ngày tháng năm sinh: 03/12/1982 ;   Nam   ; Nữ    ; Quốc tịch: Việt Nam ; 

Dân tộc: Kinh     ;                Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): Tống Phan, Phù Cừ, Hưng Yên 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, 

tỉnh): Số 19, ngách 57, ngõ 281, Trương Định, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Số 19, ngách 57, ngõ 281, 

Trương Định, Tương mai, Hoàng Mai, Hà Nội  

Điện thoại nhà riêng: …………...…..; Điện thoại di động: 0912843355; E-mail: 

trungtuanktqd@gmail.com; trungtuanneu@gmail.com; tuantt@neu.edu.vn 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

Từ năm 2004 đến năm 2005: 

- Làm kiểm toán tại công ty kiểm toán CPAViệt Nam 

Từ năm 2005 đến năm 2008: 

- Làm cán bộ Hải quan tại Tổng cục Hải Quan 

Từ năm 2009 đến năm 2010: 

- Làm chuyên viên tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt nam 
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Từ năm 2010 đến năm 2012: 

- Giảng viên tại Bộ môn phân tích kinh doanh, Khoa kế toán, Trường Đại học Kinh 

tế Quốc dân 

Từ năm 2012 đến năm 2018: 

- Giảng viên tại Bộ môn kế toán quản trị, Viện kế toán kiểm toán, Trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân 

Từ năm 2018 đến năm 2020: 

- Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán, Viện kế toán kiểm toán, Trường Đại 

học Kinh tế Quốc dân 

Chức vụ hiện nay: Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán, 

Viện Kế toán kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;  

Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán, Viện Kế toán 

- Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Cơ quan công tác hiện nay: Viện Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế 

Quốc dân, Bộ giáo dục và đào tạo 

Địa chỉ cơ quan: Phòng 1114, Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 

đường giải phóng, phường Đồng Tâm, Thành phố Hà Nội 

Điện thoại cơ quan: 024 36 280 280 (6126) 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): ......................... 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng .............................. năm ........................... 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): .................................. 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết 

hạn nộp hồ sơ):            

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 13 tháng 7 năm 2004, ngành: Kế toán, chuyên ngành: kế 

toán tổng hợp, số bằng 553531. Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Kinh tế 

Quốc dân, Việt Nam 

- Được cấp bằng ThS ngày 10 tháng 5 năm 2011, ngành: Kinh tế, chuyên ngành: Kế 

toán, kiểm toán và phân tích, A008149. Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân, Việt Nam 

- Được cấp bằng TS ngày 01 tháng 03 năm 2016, ngành: Kinh tế, chuyên ngành: Kế 

toán, kiểm toán và phân tích, 005914. Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân, Việt Nam 

- Được cấp bằng TSKH ngày … tháng … năm ..., ngành: ……, chuyên 

ngành: ……….Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước): .......................... 
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10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày …tháng … năm … ,ngành: ........ 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường đại học 

Kinh tế Quốc dân 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Kinh tế  

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

➢ Kế toán quản trị: Phương pháp xác định chi phí, hiệu quả hoạt động, thẻ điểm cân 

bằng, Kế toán trách nhiệm, dự toán, chuyển giá, kế toán môi trường, kế toán trách nhiệm 

xã hội 

➢ Hệ thống thông tin kế toán và các vấn đề liên quan: Thông tin kế toán, Báo cáo kế 

toán, kiểm soát nội bộ, chu trình tài chính, kiểm toán trách nhiệm nhà quản lý, chất lượng 

kiểm toán, lựa chọn hãng kiểm toán 

➢ Đào tạo và nghiên cứu về kế toán-kiểm toán: Nâng cao chất lượng hoạt động đào 

tạo và nghiên cứu khoa học về kế toán - kiểm toán, phương pháp giảng dạy hiệu quả, chất 

lượng nguồn nhân lực kế toán - kiểm toán, năng lực tự học của sinh viên kế toán-kiểm toán, 

áp dụng kinh nghiệm đào tạo từ các nước phát triển. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đang hướng dẫn (số lượng) 02 NCS thực hiện làm luận án TS, trong đó: 

+ Hướng dẫn chính: 01 NCS đang thực hiện nghiên cứu đúng tiến độ 

+ Hướng dẫn 2: 01 NCS đang thực hiện nghiên cứu đúng tiến độ  

 - Đã và đang hướng dẫn (số lượng) 09 HVCH, trong đó 06 HVCH bảo vệ thành 

công luận văn ThS và 03 học viên thực hiện đúng tiến độ; 

- Đã hoàn thành 18 đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên, gồm: 

+ Chủ nhiệm 01 đề tài NCKHcấp Bộ, đã nghiệm thu 

+ Chủ nhiệm 02 đề tài NCKH cấp cơ sở, đã nghiệm thu 

+ Thư ký khoa học 01 đề tài NCKH cấp Bộ, đã nghiệp thu 

+ Thư ký khoa học 02 đề tài NCKH cấp tỉnh, đã nghiệp thu 

+ Thư ký khoa học 01 đề tài Nhánh NCKH cấp nhà nước, đã nghiệp thu 

+ Thành viên 02 đề tài Nhánh NCKH cấp quốc gia, đã nghiệp thu 

+ Thư ký khoa học 05 đề tài NCKH cấp cơ sở, đã nghiệp thu 

+ Thành viên 04 đề tài NCKH cấp cơ sở, đã nghiệp thu 

- Đã công bố  43 bài báo KH, trong đó 07 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy tín; 

- Đã được cấp (số lượng) ……… bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 

- Số lượng sách đã xuất bản: 08, trong đó có 08 sách thuộc nhà xuất bản có uy tín; 

- Số lượng ……… tác phẩm nghệ thuật, thành tích thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc 

gia, quốc tế. 
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15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): 

* Đạt các danh hiệu thi đua cấp Bộ và Giấy khen của Đảng Ủy khối các trường 

Đại học, cao đẳng Hà Nội: 

- Chiến sĩ thi đua cấp Bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ba năm liên tục từ năm 

học 2015-2016 đến năm học 2017-2018 theo quyết định 5378/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 

12 năm 2018 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ hai năm liên tục từ năm học 2015-2016 đến năm học 2016-2017 theo quyết định 

1482/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 4 năm 2018 

- Giấy khen của Ban chấp hành Đảng ủy khối các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội 

đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác được giao năm 2018 

theo quyết định 2931-QĐ/ĐUK ngày 28 tháng 12 năm 2018 

* Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và Giấy khen của Hiệu trưởng các 

năm liên tục: 

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 

2013-2014 theo quyết định 1188/QĐ-ĐHKTQD ngày 10 tháng 10 năm 2014  

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 

2015-2016 theo quyết định 2586/QĐ-ĐHKTQD ngày 28 tháng 12 năm 2016  

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 

2016-2017 theo quyết định 2232/QĐ-ĐHKTQD ngày 21 tháng 12 năm 2017  

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 

2017-2018 theo quyết định 2131/QĐ-ĐHKTQD ngày 14 tháng 11 năm 2018  

- Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm học 2014-2015 theo quyết định 2268/QĐ-ĐHKTQD ngày 29 tháng 12 năm 2015  

-Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm học 2015-2016 theo quyết định 2588/QĐ-ĐHKTQD ngày 28 tháng 12 năm 2016  

- Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân giai đoạn 1956-2016 của hiệu trưởng trường trường Đại học Kinh tế 

Quốc dân theo quyết định số 1935/QĐ-ĐHKTQD ngày 12 tháng 10 năm 2016  

- Khen thưởng của của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc khen 

thưởng giảng viên có thành tích hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng 

“Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp trường năm 2019 theo quyết định  số 1438/QĐ-

ĐHKTQD ngày 17 tháng 7 năm 2019  

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn 

hiệu lực của quyết định): Không 
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B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

Trải qua hơn 10 năm giảng dạy và nghiên cứu liên tục, dưới sự dìu dắt, chỉ bảo của 

các Thầy/Cô các thế hệ trước, sự ủng hộ của đồng nghiệp, sự quan tâm của các cấp lãnh 

đạo Viện kế toán-kiểm toán và lãnh đạo nhà trường, tôi đã nỗ lực không ngừng trong 

việc giảng dạy, nghiên cứu, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ góp phần 

nhỏ bé vào sự phát triển của Viện Kế toán-Kiểm toán nói riêng và trường Đại học Kinh 

tế Quốc dân nói chung. Tôi tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo trên các 

mặt như sau: 

- Về phẩm chất, đạo đức, lập trường tư tưởng: Tôi có tư tưởng lập trường vững 

vàng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mac-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bản thân và 

gia đình luôn luôn chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà 

nước. Tôi luôn không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ 

chuyên môn. 

- Về công tác giảng dạy: Tôi thực hiện công tác giảng dạy bằng cả tiếng việt và 

tiếng anh về ngành kế toán, kiểm toán cho các bậc đại học và sau đại học (cao học, nghiên 

cứu sinh). Tôi luôn luôn thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, đạt kết quả tốt, tích cực đổi mới 

phương pháp giảng dạy, thực hành giảng dạy các phương pháp mới, luôn lấy người học 

làm trung tâm. Tôi luôn luôn quan tâm, động viên, giúp đỡ sinh viên, cao học viên, nghiên 

cứu sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và nghiên cứu của mình. Cụ thể, như sau: 

+ Về đào tạo bằng tiếng việt: Tôi tham gia giảng dạy các môn kế toán quản trị, hệ 

thống thông tin kế toán, kiểm soát nội bộ cho hệ đại học, cao học. Tham gia giảng dạy môn 

lý thuyết chuyên ngành kế toán, kiểm toán và phân tích cho nghiên cứu sinh 

+ Về đào tạo bằng tiếng Anh: Tôi đã tham gia giảng dạy môn hệ thống thông tin kế 

toán, kế toán quản trị cùng giáo sư nước ngoài của hệ tiên tiến, chất lượng cao của trường 

- Về nghiên cứu khoa học: Giảng dạy và nghiên cứu là hai nhiệm vụ quan trọng 

của nhà giáo nên trong thời gian qua, tôi luôn có ý thức nghiên cứu khoa học một cách bền 

bỉ và nghiêm túc. Năm học nào, tôi cũng có số giờ nghiên cứu khoa học vượt trội so với 

quy định, có năm học lên tới 5.200 giờ nghiên cứu khoa học quy đổi. Tôi tập trung vào các 

nghiên cứu học thuật như viết bài đăng trên tạp chí quốc tế, tạp chí khoa học trong nước, 

các hội thảo trong nước và quốc tế. Đồng thời, tôi tham gia viết sách với vai trò là chủ biên, 

đồng chủ biên, thành viên các sách giáo trình, sách chuyên khảo phục vụ đào tạo cho các 

hệ đào tạo. Tôi cũng là chủ nhiệm, thư ký, thành viên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa 

học cấp bộ, cấp cơ sở, đề tài nhành cấp nhà nước bằng cả tiếng việt và tiếng Anh. Trong 

quá trình công tác, tôi đã tham gia các hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ các 

cấp, hội đồng chấm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, ngành. Tôi tham gia ban biên tập 
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kỷ yếu hội thảo quốc tế về kế toán kiểm toán. Ngoài ra, tôi cũng tham gia phản biện các 

bài báo cho các tạp chí khoa học, bài báo hội thảo quốc tế. Chỉ số H của tôi là 1  

- Về công tác quản lý bộ môn: Hiện nay tôi đang đảm nhiệm vai trò trưởng bộ môn 

hệ thống thông tin kế toán. Trên cương vị trưởng bộ môn, tôi luôn chủ động tổ chức tốt 

công tác quản lý bộ môn về các mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ về giảng dạy, nghiên 

cứu khoa học và các hoạt động khác của bộ môn. Tôi cũng là thành viên tham gia biên 

soạn các chương trình đào tạo chuyên ngành, chủ trì soạn đề cương của các môn học chuyên 

ngành bằng cả tiếng việt và tiếng anh cho các hệ đào tạo đại học và sau đại học. Tôi cũng 

đã tham gia phát triển các chương trình đạo tạo của viện kế toán - kiểm toán trường đại học 

Kinh tế Quốc dân như: Chương trình đào tạo Cử nhân Kế toán bằng Tiếng Anh theo chuẩn 

quốc tế định hướng ICAEW tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Chương trình tiên tiến, 

chất lượng cao và POHE của trường đại học Kinh tế Quốc dân; Chương trình đào tạo cử nhân 

kiểm toán trình độ đại học, hệ chính quy tại trường đại học Kinh tế Quốc dân; Chương trình 

đào tạo Cử nhân Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB bằng Tiếng Anh, trình 

độ đại học, hệ chính quy tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; 

- Về sức khỏe: Tôi luôn có sức khỏe tốt để thực hiện các nhiệm vụ được giao 

2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên (*): 

- Tổng số 10 năm. 

- Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 

Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số lượng giờ 

giảng dạy trực 

tiếp trên lớp 

Tổng số giờ 

giảng trực 

tiếp/giờ quy 

đổi/Số giờ định 

mức 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1  2014-2015    20 435  435/824/280 

2 2015-2016    12 500  500/870/270 

3  2016-2017    15 336 45 381/696/270 

3 năm học cuối 

4  2017-2018   3 14 190 105 295/752/270 

5   2018-2019   3 15 225 150 375/994/216 

6  2019-2020 1 1 3 15 135 225 360/968/216 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài: 

- Học ĐH   ; Tại nước: ……………….…..; Từ năm …… đến năm ……… 

- Bảo vệ luận văn ThS       hoặc luận án TS  hoặc TSKH ; tại nước: … năm…… 
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b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: Trường Đại học Ngoại thương; số bằng: 

166352; năm cấp: 2015 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài:  

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Tiếng Anh 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: ……..…. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Cử nhân 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2/

BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, tháng, 

năm được 

cấp bằng/có 

quyết định 

cấp bằng 

NCS 

HVCH/

CK2/BS

NT 

Chính Phụ 

A. 
Nghiên cứu 

sinh 

       

1 

Vũ Thị Huyền 

Trang 

    2019-2022 Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân 

Đang nghiên 

cứu theo quy 

định 

2 

Phùng Xuân 

Tráng 

    2019-2022 Đại học quốc 

gia Hà nội 

Đang nghiên 

cứu theo quy 

định 

B. HVCH        

1 

Nguyễn Tùng 

Lâm 

 HVCH   2017-2018 Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân 

10/10/2018 

2 

Trịnh Ngọc 

Trung 

 HVCH   2017-2018 Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân 

10/10/2018 

3 

MAHAVONG 

Soukdavone 

 HVCH   2017-2018 Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân 

10/10/2018 

4 

Nguyễn Thị 

Lan Hương 

 HVCH   2018-2019 Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân 

02/10/2019 
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5 

Đoàn Thị Kim 

Vân 

 HVCH   2018-2019 Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân 

02/10/2019 

6 

Lê Minh Hiếu  HVCH   2018-2019 Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân 

02/10/2019 

7 

Ngô Thế 

Xuyến 

 HVCH   2019-2020 Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân 

Đang nghiên 

cứu theo quy 

định 

8 

Nguyễn Tiến 

Minh 

 HVCH   2019-2020 Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân 

Đang nghiên 

cứu theo quy 

định 

9 

Trương Thị 

Nhiều 

 HVCH   2019-2020 Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân 

Đang nghiên 

cứu theo quy 

định 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản 

Số tác 

giả 
Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … 

đến trang) 

Xác nhận của 

cơ sở GDĐH 

(số văn bản 

xác nhận sử 

dụng sách) 

A. 

Trước bảo 

vệ luận án 

TS 

     

 

B. 
Sau bảo vệ 

luận án TS 
     

 

1 

Lập, đọc, 

phân tích và 

kiểm tra 

Báo cáo tài 

chính 

Chuyên 

khảo 

Nhà xuất 

bản tài 

chính, 

2017 

04 Đồng tác giả 

Biên soạn 

trang (198-

253) 

Trường ĐH 

Kinh tế Quốc 

dân 

2 

Kế toán 

ngân sách 

nhà nước và 

Kiểm toán 

Chuyên 

khảo 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục, 2017 

08 
Đồng chủ 

biên 

Biên soạn 

trang 1-25 

Trường ĐH 

Kinh tế Quốc 

dân 
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tại kho bạc 

nhà nước 

địa phương 

3 

Hệ thống 

câu hỏi và 

bài tập kế 

toán quản 

trị 

Tham khảo 

Nhà xuất 

bản Kinh 

tế Quốc 

dân, 2017 

08 Đồng tác giả 
Biên soạn 

trang 53-98 

Trường ĐH 

Kinh tế Quốc 

dân 

4 

Báo cáo tài 

chính Trình 

bày, phân 

tích, kiểm 

tra và kiểm 

toán 

Chuyên 

khảo 

Nhà xuất 

bản tài 

chính, 

2018 

06 
Đồng chủ 

biên 

Biên soạn 

trang 166-

293 

Trường ĐH 

Kinh tế Quốc 

dân 

5 

Thuế và kế 

toán thuế 

trong doanh 

nghiệp 

Chuyên 

khảo 

Nhà xuất 

bản tài 

chính, 

2019 

14 Đồng tác giả 

Biên soạn 

trang 471-

480 

Trường ĐH 

Kinh tế Quốc 

dân 

6 
Kế toán 

trách nhiệm 

Chuyên 

khảo 
2020 01 Chủ  biên 

Biên soạn 

trang 1-172 

Trường ĐH 

Kinh tế Quốc 

dân 

7 

Giáo trình 

Hệ thống 

thông tin kế 

toán 

Giáo trình 

NXB Đại 

học Kinh 

tế Quốc 

dân, 2020 

09 
Đồng chủ 

biên 

Đã xong thủ 

tục thẩm 

định các 

cấp, Đang 

chế bản in, 

biên soạn 

trang (1-33, 

336-345, 

347-363, 

382-388) 

Trường ĐH 

Kinh tế Quốc 

dân 

8 
Nguyên lý 

kế toán 
Giáo trình 

NXB Đại 

học Kinh 

tế Quốc 

dân, 2020 

25 Đồng tác giả 

Biên soạn 

trang 370-

375 

Trường ĐH 

Kinh tế Quốc 

dân 

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản 

sau khi bảo vệ luận án TS: 05 
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- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: 

sách hướng dẫn 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu 

TT 
Tên nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ (CT, ĐT...) 

CN/PCN/

TK 

Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

nghiệm thu 

(ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại 

KQ 

A. 
Trước khi bảo vệ luận án 

TS 

    

1 

Đánh giá mức độ tin cậy của 

hệ thống chỉ tiêu phân tích 

tài chính của các công ty cổ 

phần niêm yết trên Sở giao 

dịch chứng khoán Hà Nội 

TK T 2011.08,  

Cấp cơ sở 

2011-2012 20/9/2012/Tốt 

2 

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu 

đánh giá hiệu quả kinh tế, xã 

hội cho các doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc  

TK 10-ĐTKHVP-

2011,  

Cấp tỉnh 

2011-2012 20/12/2012/Kh

á 

3 

Compliance levels of 

Goodwill Impairment 

Testing in Hong Kong: The 

lessons learnt for Vietnam 

TK KTQD/E2013.

46,  

Cấp cơ sở 

2013-2014 13/5/2014/Xuất 

sắc 

4 

Giải pháp chủ yếu nâng cao 

hiệu quả hoạt động của các 

doanh nghiệp sản xuất tại Hà 

Nội sau khủng hoảng tài 

chính 

TK 01X-10/10-

2013-2,  

Cấp Thành phố 

2013-2014 13/12/2014/Kh

á 

5 

Nghiên cứu kế toán quản trị 

chi phí cho các doanh nghiệp 

Kinh doanh Bất động sản 

trên địa bàn thành phố Hà 

Nội 

TV KTQD/V2013.

32,  

Cấp cơ sở 

 2013-2014 13/8/2014/Tốt 

6 

Kế toán trách nhiệm - nghiên 

cứu tình huống tại công ty 

CP sữa Hà nội 

TK KTQD/V2014.

35,  

Cấp cơ sở 

2014-2015 20/9/2015/Tốt 
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B. Sau khi bảo vệ luận án TS     

7 

Audit Quality Differences 

Among Auditors in 

International Contexts: Its 

Implications for Vietnam 

TK KTQD/E2015.

52,  

Cấp cơ sở  

2015-2016 10/3/2016/Xuất 

sắc 

8 

Thực trạng và chiến lược 

(quy hoạch) phát triển kinh 

tế-xã hội, khoa học và công 

nghệ ở Đà nẵng và các tỉnh 

miền trung 

TK 16/15-

ĐTĐL.CN-

CNC, 

Đề tài nhánh 3 

- Thuộc đề tài 

cấp NN 

2015-2016 25/10/2016/Tốt 

9 

Research on Current 

Financial Indicator System 

of Building Materials 

Manufacturing Joint Stock 

Firms which are Listed on 

Hanoi Stock Exchange 

TV KTQD-

E2015.51,  

Cấp cơ sở 

2015-2016 16/6/2016/Xuất 

sắc 

10 

Phân tích báo cáo tài chính 

nhằm phát hiện gian lận, trốn 

thuế của các doanh nghiệp 

FDI ở Việt Nam 

TK B2016-KHA-

04, 

Cấp Bộ 

2016-2017 9/2/2018/Đạt 

11 

Factors Affecting SME’s 

Decision of Choosing 

Financial Audit Service in 

Hanoi 

TV KTQD/E2016.

03,  

Cấp cơ sở 

2016-2017 12/4/2017/Xuất 

sắc 

12 

Impact of Responsibility 

Accounting on Performance: 

The Case of Vietnam 

Cement Manufacturers 

CN KTQD/E2016-

18,  

Cấp cơ sở 

2016-2017 30/3/2017/Xuất 

sắc 

13 

Đánh giá thực trạng kiểm 

soát chuyển giá đối với các 

doanh nghiệp của Việt nam 

thời gian qua 

TV KX01.02/16-

20,  

Đề tài nhánh 

thuộc đề tài 

KH&CN cấp 

quốc gia 

2017-2018 2/4/2018/Xuất 

sắc 
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14 

Áp dụng mô hình kế toán 

trách nhiệm kết hợp với Thẻ 

điểm cân bằng (BSC) nhằm 

nâng cao hiệu quả hoạt động 

của các doanh nghiệp Việt 

nam trong điều kiện hội nhập 

TPP 

CN B2017-KHA-

22, 

Đề tài cấp Bộ 

2017-2019 7/3/2019/Đạt 

15 

Nghiên cứu phương pháp và 

cách tiếp cận xác định giá trị 

giao dịch công nghệ trên thị 

trường khoa học và công 

nghệ 

TV TTKHCN.ĐT.0

4-2017,  

Đề tài nhánh 

cấp quốc gia 

2017-2019 4/11/2019/Đạt 

16  

Impact of Balanced 

ScoreCard on performance 

of enterprises in Viet Nam 

Commercial Banks 

CN KTQD/E2018.

29, 

 Cấp cơ sở 

2018-2019 5/7/2019/Xuất 

sắc 

17 

Research on international 

accounting harmonization 

for small and medium 

enterprises in Vietnam 

TV KTQD/E2019.

02,  

Cấp cơ sở 

2019-2020 13/1/2020/Tốt 

18 

Research on applying 

accounting information 

systems in garment firms in 

Vietnam 

TK KTQD/E2019.

05,  

Cấp cơ sở 

2019-2020 19/6/2020/Tốt 

 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, sáng chế/giải 

pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế) 

7.1. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố 
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TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại 

Tạp 

chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, 

Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn  

(khôn

g tính 

tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Nă

m 

công 

bố 

A. Trước khi bảo vệ luận án tiến sĩ 

A1. Tạp chí trong nước 

1 

Vận dụng phương pháp 

chi phí hiện đại vào các 

doanh nghiệp may Việt 

nam 

02 
Tác giả 

chính 

Tạp chí Kinh tế & 

Phát triển, 

ISSN 1859-0012 

  

số 175 

(II), 67-

70 

2012 

2 

Vận dụng phân loại chi 

phí nhằm kiểm soát chi 

phí trong các doanh 

nghiệp sản xuất xi 

măng 

01 
Tác giả 

duy nhất 

Tạp chí Kiểm toán, 

ISSN:0868-3227 
  

số 3 

(136) 

tháng 3, 

38-43 

2012 

3 

Hoàn thiện hệ thống 

báo cáo kế toán quản trị 

tại các công ty sản xuất 

xi măng Việt nam 

01 
Tác giả 

duy nhất 

Tạp chí Nghiên cứu 

Khoa học Kiểm 

toán, 

ISSN 1859 -1671 

  

Số tháng 

12/2012, 

52-56 

 

2012 

4 

Vận dụng phương pháp 

xác định chi phí dựa 

trên hoạt động (ABC) 

tại các công ty sản xuất 

xi măng Việt nam trong 

điều kiện tái cấu trúc 

doanh nghiệp sau 

khủng hoảng kinh tế   

03 
Tác giả 

chính 

Tạp chí Kinh tế & 

Phát triển 

 ISSN 1859-0012 

  

Số đặc 

biệt, 

tháng 

12/2013, 

8-14 

2013 

5 

Hệ thống kế toán trách 

nhiệm và điều kiện áp 

dụng tại các doanh 

nghiệp Việt Nam 

02 
Tác giả 

chính 

Tạp chí Khoa học 

& Đào tạo Ngân 

hàng 

 ISSN 1859-011X 

  

Số 151, 

tháng 

12/2014, 

45-52 

2014 
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6 

Bàn về phương pháp 

lập báo cáo lưu chuyển 

tiền tệ tại các công ty 

niêm yết trên thị trường 

chứng khoán Việt nam 

02 
Tác giả 

chính 

Tạp chí Kinh tế & 

Phát triển 

 ISSN 1859-0012 

  

số đặc 

biệt tháng 

12/2014, 

p69-77 

2014 

A2. Hội thảo quốc tế 

1 

Vận dụng mô hình 

Bảng Điểm cân 

bằng(BALANCED 

SCORECARD-BSC) 

vào quản trị các trường 

Đại học khối kinh tế tại 

Việt Nam 

02 
Tác giả 

chính 

Kỷ yếu hội thảo 

quốc tế “Đổi mới 

mô hình quản trị 

của các trường đại 

học khối kinh tế tại 

Việt nam” 

 ISBN: 978-604-

927-220-2 

  

tháng 

12/2012, 

357-367 

2012 

2 

Giải pháp thúc đẩy áp 

dụng kế toán môi 

trường tại các doanh 

nghiệp Việt nam – 

Công cụ quản lý kinh tế 

hiệu quả ứng phó với 

Biến đổi khí hậu nhằm 

phát triển bền vững 

trong điều kiện hội 

nhập kinh tế hiện nay 

01 
Tác giả 

duy nhất 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học quốc tế 

"Economics of 

climate change and 

policy implications 

for Vietnam"  

ISBN: 978-604-

927-673-6 

  
3/2013, 

585-601 
2013 

3 

An analysis of small 

and medium entities in 

Viet nam: Factors 

affecting the 

willingness of choosing 

financial audit  

02 
Tác giả 

chính 

International 

Conference 

Proceedings for 

Young Researchers 

in Economics & 

Business ISBN: 

978-604-946-051-7 

  793-799 2015 

A3. Hội thảo trong nước 

1 

Xây dựng hệ thống chỉ 

tiêu đánh giá hiệu quả 

hoạt động trong các tập 

đoàn kinh tế Việt nam 

02 
Tác giả 

chính 

Hội thảo khoa học 

quốc gia đề tài độc 

lập cấp nhà nước" 

Mô hình tổ chức và 

hoạt động của các 

  156-161 2011 
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tập đoàn kinh tế 

Việt nam" 

2 

Hoàn thiện công tác 

đào tạo đại học chuyên 

ngành kế toán kiểm 

toán nhằm nâng cao 

năng lực làm việc của 

cán bộ kế toán kiểm 

toán trong thời kỳ hội 

nhập và phát triển 

01 
Tác giả 

duy nhất 

Hội thảo khoa học 

quốc gia" Đổi mới 

đào tạo kế toán- 

kiểm toán trong các 

trường đại học khối 

kinh tế ở Việt nam"  

1162-

2011/CXB/01-

218/ĐHKTQD 

  243-256 2011 

3 

Phương pháp giảng dạy 

hiệu quả lớp học 

chuyên ngành Kế toán-

Kiểm toán đông người 

tại các trường Đại học 

kinh tế Việt nam thời 

kỳ hội nhập và phát 

triển 

02 
Tác giả 

chính 

Hội thảo khoa học 

học viện ngân hàng 

"Đào tạo nghề 

nghiệp kế toán- 

kiểm toán tại học 

viện ngân hàng 

trước yêu cầu hội 

nhập: Thực trạng 

và giải pháp” 

978-604-927-218-9 

  34-40 2012 

4 

Giải pháp nâng cao 

năng lực tự học của 

sinh viên chuyên ngành 

kế toán kiểm toán trong 

đào tạo theo học chế tín 

chỉ tại các trường đại 

học Việt nam thời kỳ 

hội nhập và phát triển 

02 
Tác giả 

chính 

Hội thảo quốc gia 

"Đổi mới kiểm tra 

đánh giá đáp ứng 

yêu cầu nâng cao 

chất lượng đào tạo 

theo hệ thống tín 

chỉ" 

  319-328 2012 

5 

Giải pháp nâng cao 

chất lượng nguồn nhân 

lực kế toán – kiểm toán 

đáp ứng quá trình tái cơ 

cấu của các doanh 

nghiệp hiện nay 

03 
Tác giả 

chính 

Hội thảo Khoa học 

cấp quốc gia do Ủy 

ban Kinh tế của 

Quốc hội, Trường 

ĐH KTQD và Hội 

đồng Lý luận 

Trung ương tổ 

chức với tiêu đề 

  411-422 2013 
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“Kinh tế Việt Nam 

2012 - 2013: Tái cơ 

cấu doanh nghiệp 

và cân đối kinh tế 

vĩ mô”  

181-2013/CXB/01-

02-ĐHKTQD 

6 

Nâng cao hiệu quả hoạt 

động nghiên cứu khoa 

học của giảng viên trẻ 

trong các trường đại 

học kinh tế việt nam  

01 
Tác giả 

duy nhất 

Kỷ yếu hội Nghị 

khoa học quốc gia 

"Hoạt động nghiên 

cứu khoa học sinh 

viên và giảng viên 

trẻ khối các trường 

đại học kinh tế và 

quản trị kinh doanh 

toàn quốc", 

2669/QĐ-ĐHKT-

QLKH&HTQT 

  128-139 2013 

7 

Thực trạng và giải pháp 

thúc đẩy hoạt động 

nghiên cứu khoa học 

gắn với thực tiễn của 

giảng viên trẻ trong các 

trường đại học kinh tế 

việt nam 

02 
Tác giả 

chính 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học “Tăng 

cường gắn kết đào 

tạo và nghiên cứu 

khoa học với thực 

tiễn”, 978-604-59-

0633-0 

  74-80 2013 

8 

Hiệu quả kinh doanh 

sau khủng hoảng tài 

chính của Tổng công ty 

cổ phần đầu tư xây 

dựng và thương mại 

việt nam  

01 
Tác giả 

duy nhất 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học quốc gia 

“Kinh doanh bất 

động sản-Cơ hội và 

thách thức trong 

bối cảnh thị trường 

có dấu hiệu phục 

hồi”,  

ISBN: 978-604-

927-854-9 

  445-456 2014 

9 
Kinh nghiệm đào tạo 

chính sách công quốc 
03 

Tác giả 

chính 

Hội thảo khoa học 

“Xây dựng nền 
  229-238 2014 
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tế để xây dựng nền 

hành chính hiện đại: 

Trường hợp của Đại 

học Macquarie, 

Australia.  

hành chính hiện 

đại: Bước đột phá 

chiến lược”. 

 ISBN: 978-604-

927-874-7 

B. Sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ 

B1. Tạp chí quốc tế 

1 

Application 

Responsibility 

Accounting to 

Sustainable 

Development in 

Vietnam 

Manufacturers: An 

Empirical Study 

01 
Tác giả 

duy nhất 

Economics World, 

ISSN 2328-7144 
 03 

Nov.-

Dec.2017

, Vol.5, 

No.6,573

-583 

2017 

2 

Impact of 

Responsibility 

Accounting on the 

Performance of 

Vietnam Enterprises to 

Sustainable 

Development: An 

Empirical Study 

01 
Tác giả 

duy nhất 

International 

Journal of 

Economic 

Research, 

ISSN: 0972-9380 

Scopus 

2017 
 

vol. 14, 

no. 11, 

2017, 51-

64 

2017 

3 

The effect of factors on 

degree of disclosing 

accounting 

information: Evidence 

from food industry  

03 
Tác giả 

chính 

Accounting, 

ISSN 2369-7393 
Scopus   

Volume 6 

Number 

4, 525-

532 

2020 

4 

The impact of 

responsibility 

accounting integrating 

with balanced 

scorecard on 

organizational 

performance in 

vietnamese garment 

enterprises 

01 
Tác giả 

duy nhất 

Journal of critical 

reviews, 

ISSN 2394-5125 

Scopus  

vol 7, 

issue 7, 

584-589 

2020 
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5 

Factors affecting the 

application of social 

responsibility 

accounting 

03 
Tác giả 

chính 

Accounting, 

ISSN 2369-7393 
Scopus  

Vol 6, No 

4, 597-

604 

2020 

6 

The Impact of 

Balanced Scorecard on 

Performance: The Case 

of Vietnamese 

Commercial Banks 

01 
Tác giả 

duy nhất 

Journal of Asian 

Finance, 

Economics and 

Business, 

ISSN 2288-4637 

ISI/Sco

pus 
01 

Vol 7 No 

1, 71-79  
2020 

7 

The effect of internal 

control on the 

performance of 

Vietnamese 

construction enterprises 

01 
Tác giả 

duy nhất 

Accounting, 

ISSN 2369-7393 
Scopus  

Vol 6 No 

5, 745       

- 750 

2020 

B2. Tạp chí trong nước 

1 

Hệ thống thông tin kế 

toán trong bối cảnh 

cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 

02 
Tác giả 

chính 

Tạp chí kinh tế và 

phát triển 

ISSN 1859-0012 

  
254 (II), 

30-39 
2018 

2 

Hệ thống thông tin kế 

toán trong các doanh 

nghiệp du lịch Việt 

nam 

01 
Tác giả 

duy nhất 

Tạp chí kinh tế và 

phát triển 

ISSN 1859-0012 

  

271(II), 

tháng 

1/2020, 

106-112 

2020 

3 

Mô hình kế toán trách 

nhiệm kết hợp thẻ điểm 

cân bằng trong các 

doanh nghiệp xây dựng 

Việt nam 

01 
Tác giả 

duy nhất 

Tạp chí kinh tế và 

phát triển 

ISSN 1859-0012 

  

 275, 

tháng 

5/2020, 

86-93 

2020 

B3. Hội thảo quốc tế 

1 

Unofficial credit: 

Permission or 

prohibition in the 

context of Viet nam 

04 
Tác giả 

chính 

Hội thảo quốc tế 

"Business&Manag

ement: Framing 

Compliance and 

Dynamics 

ISBN: 978-604-

946-327-3 

  647-655 2017 
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2 

Management 

accounting information 

systems in the context 

of the fourth industrial 

revolution 

04 
Tác giả 

chính 

International 

Conference on 

Finance, 

Accounting and 

Auditing 

ISBN: 978-604-

946-498-0 

  263-271 2018 

3 

Effects of organization 

size and level of 

manager education on 

responsibility 

accounting: The case of 

Vietnamese cement 

enterprises 

01 
Tác giả 

duy nhất 

International 

Conference on 

Finance, 

Accounting and 

Auditing 

ISBN: 978-604-

946-498-0 

  272-284 2018 

4 

Impact of Capital 

Structure on the 

Performance of 

Vietnam Real Estate 

firms 

02 
Tác giả 

chính 

ICFAA2019 

"Contemporary 

Issues in 

Accounting, 

Auditing and 

Finance" 

ISBN: 978-604-

946-742-4 

  850-858 2019 

5 

The Impact of 

Budgetary Goal 

Characteristics on 

Performance Research 

in Vietnam 

02 
Tác giả 

chính 

ICFAA2019 

"Contemporary 

Issues in 

Accounting, 

Auditing and 

Finance" 

ISBN: 978-604-

946-742-4 

  822-828 2019 

6 

Research on Applying 

Accounting 

Information System in 

Garment Firms in 

Vietnam 

02 
Tác giả 

chính 

ICFAA2019 

"Contemporary 

Issues in 

Accounting, 

Auditing and 

Finance" 

ISBN: 978-604-

946-742-4 

  393-402 2019 
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7 

The Impact of 

Responsibility 

Accounting on the 

Performance of 

Vietnamese Steel 

Manufacturers 

02 
Tác giả 

chính 

ICFAA2019 

"Contemporary 

Issues in 

Accounting, 

Auditing and 

Finance" 

ISBN: 978-604-

946-742-4 

  222-235 2019 

B4 Hội thảo trong nước 

1 

Những hướng tiếp cận 

về Hệ thống thông tin 

kế toán (AIS) tại các 

doanh nghiệp Việt Nam 

trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế 

03 
Tác giả 

chính 

Hội thảo khoa học 

quốc gia ‘Kế toán 

kiểm toán trong bối 

cảnh Việt nam gia 

nhập TPP và AEC” 

ISBN: 978-604-

946-195-8 

  
tập 2, 

p257-264  
2016 

2 

Giải pháp cải thiện sự 

trải nghiệm dịch vụ đại 

học của sinh viên Kế 

toán- Kiểm toán tại các 

trường Đại học kinh tế 

trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế: Nghiên cứu 

thực nghiệm 

01 
Tác giả 

duy nhất 

Hội thảo khoa học 

quốc gia ‘Kế toán 

kiểm toán trong bối 

cảnh Việt nam gia 

nhập TPP và AEC” 

ISBN: 978-604-

946-194-1 

  

tập 1, 

p145-

156,  

2016 

3 

Kiểm toán trách nhiệm 

kinh tế đối với cán bộ 

quản lý do kiểm toán 

nhà nước Việt nam 

thực hiện 

04 
Tác giả 

chính 

Hội thảo khoa học 

quốc gia ‘Kế toán 

kiểm toán trong bối 

cảnh Việt nam gia 

nhập TPP và AEC”  

ISBN: 978-604-

946-195-8 

  
tập 2, 

p461-470 
2016 

4 

Tác động của kiến thức 

về kế toán và hiểu biết 

của nhà quản lý về hệ 

thống thông tin kế toán 

(AIS) tới hiệu lực của 

AIS: Góc nhìn từ nhà 

quản lý doanh nghiệp 

01 
Tác giả 

duy nhất 

Hội thảo khoa học 

quốc gia " Nghiên 

cứu và đào tạo kế 

toán kiểm toán của 

các trường đại học 

việt nam theo 

chuẩn quốc tế' 

ISBN: 978-604-

946-278-8 

  
Tập 2, 

51-58 
2017 
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5 

Nguyên tắc quản lý 

hoạt động chuyển giá 

tại châu Á: Những 

khuyến nghị cho Việt 

nam 

03 
Tác giả 

chính 

Hội thảo khoa học 

quốc gia: Chuyển 

giá và kiểm soát 

hoạt động chuyển 

giá: Những vấn đề 

lý luận và bài học 

kinh nghiệm, 

ISBN: 978-604-59-

9098-8 

  119-126 2017 

6 

Giải pháp nâng cao 

chất lượng đào tạo cao 

học chuyên ngành kế 

toán - kiểm toán tại 

trường đại học Kinh tế 

Quốc dân thông qua 

đánh giá sự trải nghiệm 

dịch vụ đào tạo: Góc nhìn 

từ học viên cao học 

02 
Tác giả 

chính 

Hội thảo quốc gia 

"Đào tạo sau đại 

học trong điều kiện 

tự chủ và hội nhập 

quốc tế"  

ISBN: 978-604-

946-329-7 

  409-420 2017 

7 

Ứng dụng phương pháp 

nghiên cứu khoa học 

nhằm thực hiện luận 

văn thạc sĩ chuyên 

ngành kế toán - kiểm 

toán theo định hướng 

nghiên cứu tiệm cận 

chuẩn quốc tế 

02 
Tác giả 

chính 

Hội thảo khoa học 

quốc gia " Nghiên 

cứu và đào tạo kế 

toán kiểm toán của 

các trường đại học 

việt nam theo 

chuẩn quốc tế' 

ISBN: 978-604-

946-277-1 

  
Tập 1, 

123-130 
2017 

8 

Quản lý hoạt động 

chuyển giá tại Trung 

Quốc - Bài học cho 

Việt nam 

03 
Tác giả 

chính 

Hội thảo khoa học 

quốc gia: “Giải 

pháp hoàn thiện 

kiểm soát và hạn 

chế hoạt động 

chuyển giá đối với 

các DN Việt nam”,  

ISBN: 978-604-59-

9781-9 

  187-192 2018 

- Trong đó, số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín mà ƯV là 

tác giả chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: 07 
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7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

- Trong đó, các số TT của bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp sau khi 

được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: …………………………………………… 

7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế: 

TT Tên giải thưởng 
Cơ quan/tổ chức ra 

quyết định 

Số quyết định và 

ngày, tháng, năm 
Số tác giả 

1     

- Trong đó, các số TT giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc 

được cấp bằng TS: ..……………………… 

7.4. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải 

thưởng quốc gia, quốc tế 

TT 

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, thành 

tích 

Cơ quan/tổ chức 

công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Cấp Quốc 

gia/Quốc tế 
Số tác giả 

1      

...      

- Trong đó, các số TT tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: ..…… 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình nghiên cứu, 

ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:  

+ Là thành viên tổ công tác xây dựng Chương trình Cử nhân Kế toán bằng Tiếng Anh 

theo chuẩn quốc tế định hướng ICAEW tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;  

+ Là thành viên tiểu bản rà soát, đánh giá cập nhật Chương trình tiên tiến, chất lượng 

cao và POHE của trường đại học Kinh tế Quốc dân;  

+ Là thành viên ban chuyên môn rà soát, hoàn thiện và triển khai đề án đào tạo cử 

nhân kiểm toán trình độ đại học, hệ chính quy tại trường đại học Kinh tế Quốc dân;  

+ Là thành viên ban chuyên môn rà soát, hoàn thiện và triển khai đề án đào tạo Cử 

nhân Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB bằng Tiếng Anh, trình độ đại 

học, hệ chính quy tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; 

+ Là thành viên tổ công tác xây dựng đề án đổi mới phương thức thi tuyển sinh cao 

học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng):  
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b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng):……… 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):.… 

+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): ……… 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: … 

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT (ƯV chức danh PGS)     

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  ……… 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu: … 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:  

- Không đủ số CTKH là tác giả chính:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH  ;   04 CTKH      

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là 

tác giả chính theo quy định: …………… 

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH     

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc ƯV không đủ 03 CTKH là 

tác giả chính theo quy định: …………………… 

(*) Các công trình khoa học thay thế không được tính vào tổng điểm. 
 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 

 Hà Nội , ngày 20  tháng 6 năm 2020 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

                                                     TS. Trần Trung Tuấn 

 

 

 

 

  

 


