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Đối tượng đăng ký: Giảng viên ; Giảng viên thỉnh giảng □
Ngành: Kinh tế; Chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên người đăng ký: NGUYỄN THANH HIẾU
2. Ngày tháng năm sinh: 25/09/1979; 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): Xã Mỹ Lộc, Huyện Hậu
Lộc, Tỉnh Thanh Hóa.
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã,
huyện, tỉnh): Số nhà 108, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
6. Địa chỉ liên hệ: Số nhà 108, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0983 665 165
E-mail: hieuketoan@neu.edu.vn; hieu39ktqd@gmail.com,
7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):
Từ năm 2001 đến năm 2003:
-

Kế toán tổng hợp, Công ty TNHH Daewoo – Hanel

Từ năm 2003 đến năm 2005:
-

Kế toán tổng hợp, Công ty Language Link Vietnam

Từ năm 2005 đến năm 2007:
-

Giảng viên Bộ môn Kế toán, Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân.

Từ năm 2007 đến năm 2018:
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-

Giảng viên Bộ môn Kế toán tài chính, Viện Kế toán – Kiểm toán, Trường
Đại học Kinh tế Quốc Dân.

-

Phó trưởng ban liên lạc mạng lưới cựu sinh viên, học viên Viện Kế toán –
Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ năm 2018 đến 2019:
-

Phó trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán, Viện Kế toán – Kiểm toán,
Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân.

Từ năm 2020 đến nay:
-

Giảng viên chính, Phó trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán, Viện Kế
toán – Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân.

-

Bí thư Chi bộ Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán, Đảng ủy viên Đảng bộ bộ
phận Viện Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân.

Chức vụ hiện nay:
-

Bí thư Chi bộ Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán, Đảng ủy viên Đảng bộ bộ
phận Viện Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

-

Giảng viên chính, Phó 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: Bí thư Chi bộ Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán, Đảng
ủy viên Đảng bộ bộ phận Viện Kế toán – Kiểm toán, Phó 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, thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Địa chỉ cơ quan: Phòng 1114, Tầng 11, Nhà A1, Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường
Đại học Kinh tế Quốc dân. Số 207 Đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận
Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0243.6280280 (số máy lẻ 6126), Địa chỉ email:
vienktkt@neu.edu.vn
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: Tiến sĩ
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- Được cấp bằng Đại học ngày 26 tháng 6 năm 2001, ngành: Kế toán, chuyên
ngành: Kế toán. Nơi cấp bằng Đại học (Trường, nước): Trường Đại học Kinh tế
Quốc Dân, Việt Nam.
- Được cấp bằng Thạc sĩ ngày 25 tháng 05 năm 2008, ngành: Kinh tế, chuyên
ngành: Kế toán tài vụ và Phân tích hoạt động kinh tế.
Nơi cấp bằng Thạc sĩ (Trường, nước): Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, Việt Nam.
- Được cấp bằng Tiến sĩ ngày 19 tháng 04 năm 2016, ngành: Kinh tế, chuyên
ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích.
Nơi cấp bằng Tiến sĩ (Trường, nước): Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, Việt Nam.
- Được cấp bằng TSKH:
- Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước):
10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh Phó Giáo sư 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: Kinh tế
13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:
 Kế toán:
Kế toán: Chất lượng hệ thống thông tin kế toán, chính sách kế toán, vận dụng thông
tin kế toán trong phân tích hoạt động kinh doanh, kiểm soát nội bộ.
 Kiểm toán:
Kiểm toán: Các thủ tục kiểm toán hiệu lực phát hiện gian lận trong lập báo cáo tài
chính, khoảng cách kỳ vọng kiểm toán, chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
 Tài chính và kinh tế liên ngành:
- Tài chính: Cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, dự
báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp.
- Kinh tế liên ngành: Các lý thuyết kinh tế trong kế toán – kiểm toán, quản trị rủi ro,
chuyển giá và kiểm soát chuyển giá.
14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:
- Đang hướng dẫn chính 01 NCS làm luận án tiến sĩ, đang thực hiện đúng tiến độ.
- Đã và đang hướng dẫn 09 học viên cao học trong đó có 06 HVCH bảo vệ thành
công luận văn Thạc sĩ và 03 HVCH đang thực hiện đúng tiến độ.
- Đã và đang hoàn thành 10 đề tài NCKH các cấp gồm:
+ Chủ nhiệm 01 đề tài nhánh NCKH cấp Nhà Nước đã nghiệm thu.
+ Chủ nhiệm 02 đề tài NCKH cấp cơ sở đã nghiệm thu.
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+ Thành viên tham gia 07 đề tài NCKH trong đó đã nghiệm thu 06 đề tài,
đang thực hiện 01 đề tài đúng tiến độ.
- Đã công bố (số lượng) 47 bài báo khoa học, trong đó 08 bài báo khoa học
trên tạp chí quốc tế có uy tín thuộc danhh mục ESCI (ISI) và Scopus; 01 bài
báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế.
- Đã được cấp (số lượng) .....................bằng chế, giải pháp hữu ích;
- Số lượng sách đã xuất bản 05, trong đó ................ 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.
15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):
 Khen thưởng:
-

Năm học 2016 – 2017: Giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc
dân: “Đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Trường ĐH Kinh tế
Quốc Dân giai đoạn 1956 – 2016” theo Quyết định số 1935/QĐ – ĐH KTQD
ngày 12 tháng 10 năm 2016.

-

Năm học 2016 – 2017: Giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc
dân: “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2016 – 2017” theo
Quyết định số 2233/QĐ – ĐH KTQD ngày 21 tháng 12 năm 2017.

-

Năm học 2016 – 2017: Giấy khen của Công đoàn Trường ĐH Kinh tế Quốc dân:
“Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2016 – 2017”
theo Quyết định số 14/QĐ – CĐT ngày 22 tháng 8 năm 2017.

-

Năm 2017 – 2018: Giấy khen của Công đoàn Trường ĐH Kinh tế Quốc dân:
“Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2017 – 2018”
theo Quyết định số 23/QĐ – CĐT ngày 6 tháng 9 năm 2018

-

Năm học 2017-2018: Giấy khen của Hiệu trưởng về hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ năm học theo Quyết định số 2132/QĐ-ĐHKTQD ngày 14/11/2018 của Hiệu
trưởng ĐHKTQD

 Danh hiệu thi đua:
-

Năm học 2016 – 2017: Lao động tiên tiến theo Quyết định số 2232/QĐĐHKTQD ngày 21/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

-

Năm học 2017 - 2018: Lao động tiên tiến theo Quyết định số 2131/QĐĐHKTQD ngày 14/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

-

Năm học 2018 - 2019: Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
năm học theo Quyết định số 2266/QĐ-ĐHKTQD ngày 30/10/2019 của Hiệu
trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

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
Trong 15 năm qua, được là giảng viên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
– một ngôi trường có uy tín trong đào tạo, nghiên cứu về kinh tế ở Việt Nam là vinh
dự, tự hào với bản thân tôi. Trong suốt thời gian công tác, tôi luôn nỗ lực, cố gắng
hoàn thành tốt các nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác
do Nhà trường, Ban lãnh đạo Viện Kế toán – Kiểm toán, Đảng bộ Trường và Công
đoàn trường giao phó. Tôi không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực bản thân, luôn
trau dồi kiến thức chuyên môn, rèn luyện, tu dưỡng tư cách, đạo đức, tác phong của
nhà giáo, đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Tôi vô cùng may mắn bởi đã nhận
được sự quan tâm, động viên sâu sắc của Ban lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế
Quốc dân, Viện Kế toán – Kiểm toán và sự chỉ dạy nhiệt tình, tâm huyết của toàn
thể các Thầy, các Cô giáo đi trước, sự chia sẻ, giúp đỡ của các đồng nghiệp trong
trường, trong Viện Kế toán – Kiểm toán. Tôi tự đánh giá bản thân dựa trên các tiêu
chuẩn và nhiệm vụ của Nhà giáo như sau:
+ Về phẩm chất đạo đức: Tôi tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng Cộng sản
Việt nam và tư tưởng Hồ Chí Minh, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương
của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ, công vụ theo
đúng quy định của pháp luật. Tôi luôn trung thành với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam; bảo vệ sự an toàn, danh dự và lợi ích quốc gia. Có nếp sống lành
mạnh, trung thực, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; không quan liêu, hách dịch,
cửa quyền, tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công tác;
thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức; giữ gìn và
bảo vệ của công, bảo vệ công tác, bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật.
Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, đảm bảo chuyên môn tốt phục vụ giảng dạy
và nghiên cứu khoa học. Có tinh thần trách nhiệm trong việc truyền tải kiến thức,
chuyên môn, kĩ năng và kinh nghiệm của mình cho sinh viên. Hợp tác với đồng
nghiệp về công tác chuyên môn; tham gia các hoạt động tư vấn khoa học, công nghệ.
Luôn trung thực trong đánh giá sinh viên và trung thực trong nghiên cứu khoa học.
Chấp hành sự điều động, phân công công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Tự
giác cùng tập thể cơ quan thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ của
cơ quan và xây dựng cơ quan theo nội dung tiêu chuẩn đơn vị văn hoá.
+ Về công tác giảng dạy: Tôi thực hiện giảng dạy với cả 2 ngôn ngữ là Tiếng Anh
và Tiếng Việt cho sinh viên trong toàn trường và cho các bậc đào tạo đại học (chính
quy, chương trình tiên tiến và chất lượng cao, chương trình liên kết đào tạo quốc tế,
Văn bằng 2, vừa làm vừa học, liên thông) và sau đại học (cao học). Tôi đã luôn cố
gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, đảm bảo về thời gian và chất lượng học
phần, thay đổi phương pháp giảng dạy linh hoạt cho phù hợp với đối tượng sinh
viên, học viên để đem lại nội dung kiến thức phù hợp và tiên tiến nhất cho sinh
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viên/ học viên các hệ; giảng dạy theo đúng mục tiêu, tiêu chuẩn đầu ra và theo đề
cương đã được Ban Giám hiệu duyệt. Tôi luôn lắng nghe các ý kiến nhận xét của
sinh viên, học viên sau mỗi khóa học để rút kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy.
Đồng thời, tôi cũng luôn quan tâm, giúp đỡ sinh viên/học viên có hoàn cảnh khó
khăn, động viên các sinh viên/học viên học tập, làm luận văn, chuyên đề tốt nghiệp
đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ theo kế hoạch học tập của Nhà trường. Tôi cũng
đã được đào tạo đạt trình độ chuẩn về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm cho giảng
dạy cả Tiếng Anh và Tiếng Việt. Cụ thể, các công việc giảng dạy của tôi như sau:
Với bậc đại học và sau đại học trong nước: Tôi đã tham gia giảng dạy 10 học phần
trong đó 08 học phần của ngành kế toán cho các hệ đào tạo đại học (gồm Nguyên
lý kế toán, Kế toán quốc tế, Kế toán công ty, Kế toán tài chính 1, Kế toán tài chính
2, Kế toán tài chính 3, Hệ thống thông tin kế toán, Kế toán tài chính theo hệ thống
kế toán Mỹ và 02 học phần cho hệ đào tạo sau đại học (gồm Kiểm soát nội bộ, Các
nghiên cứu trong kế toán tài chính)
Với các chương trình đại học tiên tiến, quốc tế: Tôi giảng dạy 04 học phần bằng Tiếng
Anh trong đó 03 học phần cho Chương trình tiên tiến, chất lượng cao tại trường Đại
học Kinh tế Quốc dân (gồm học phần “Introductory to Accounting”, “Financial
Accounting” và “Intermediate Accounting” từ năm 2017 đến nay cho các lớp Chương
trình tiên tiến như: Tài chính tiên tiến 57B, Kế toán tiên tiên tiến 58A, Kế toán tiên tiến
58B, Kế toán tiên tiến 59, Tài chính tiên tiến 60B, Quản trị Kinh doanh quốc tế 60B và
01 học phần cho chương trình đào tạo cử nhân kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế
CFAB (gồm học phần Financial Accounting 2 cho lớp Kế toán CFAB Khóa 1). Ngoài
ra, tôi còn hướng dẫn sinh viên viết báo cáo kiến tập Kiểm toán, chuyên đề thực tập tốt
nghiệp viết bằng Tiếng Anh cho sinh viên chương trình tiên tiến, chất lượng cao, của
Viện Đào tạo tiên tiến, chất lượng cao & POHE của trường.
+ Về nghiên cứu khoa học: Tôi luôn thấm nhuần định hướng, mục tiêu của Trường
là song hành giữa giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tôi luôn phân bổ thời gian và
giành tâm sức cho nghiên cứu khoa học. Tôi luôn hoàn thành vượt mức quy định về
số giờ nghiên cứu khoa học của giảng viên. Tôi thường xuyên là báo cáo viên chính
trình bày trong các buổi Sinh hoạt Khoa học cấp Bộ môn với mong muốn trao đổi,
chia sẻ với các đồng nghiệp các chính sách, chế độ kế toán mới, các vấn đề kinh tế
đương đại và các phương pháp giảng dạy hiện đại. Tôi đã được chọn trình bày các
bài báo khoa học trên các hội thảo quốc tế như hội thảo quốc tế ICOAF 2018 “The
4th International conference on accounting and Finance, Danang, 2018” – Hội thảo
quốc tế lần thứ 4 về kế toán và Tài chính - tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà
Nẵng, hội thảo quốc tế ICFAA 2018 “Accounting, Auditing and Finance in the
Digital Age” – Kế toán, Kiểm toán và Tài chính trong kỷ nguyên số tại Trường Đại
học Kinh tế Quốc Dân. Bên cạnh việc nghiên cứu khoa học của bản thân, tôi luôn
khích lệ, động viên sinh viên của mình tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu
khoa học sinh viên và đưa sinh viên tham gia vào các nghiên cứu của mình. Thông
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qua các nghiên cứu cùng với tôi, sinh viên của tôi trưởng thành hơn, có định hướng
chuyên môn tốt hơn và một số nhóm sinh viên do tôi hướng dẫn đã đạt được các
giải thưởng ở cấp trường.
+ Về sức khỏe: Tôi có sức khỏe tốt, đáp ứng các yêu cầu của công tác giảng dạy và
nghiên cứu khoa học.
2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên*:
Tổng số thời gian là 15 năm tại Viện Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế
Quốc dân.

TT

Năm
học

Số lượng
NCS đã
hướng dẫn

1
2
3

Chính Phụ
2014 - 2015
0
0
2015 - 2016
0
0
2016 - 2017
0
0

4
5
6

2017 - 2018
2018 - 2019
2019 – 2020

0
0
01

0
0
0

Số
Ths/CK2/BSNT
đã hướng dẫn
0
0
0
3 năm học cuối
03
03
03

Số lượng
Tổng số giờ
giờ giảng
HD đồ án, khóa
giảng trực
dạy trực
luận tốt nghiệp
tiếp/giờ
tiếp trên
ĐH đã HD
quy đổi/ giờ
lớp
định mức
ĐH SĐH
39
290 0
290/853/277
37
593 0
593/1543/270
46
342 0
342/1244/270
28
32
22

315
288
235

0
0
33

315/913/270
288/949/230
268/734/230

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành
kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi
Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TTBGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm
theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

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………
b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước □:
- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ... số bằng: ………..; năm cấp:…
c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài :
- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Tiếng Anh
- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):
+ Chương trình tiên tiến, chuyên ngành Tài chính, chuyên ngành Kế toán,
chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế, Viện Đào tạo tiên tiến, Chất lượng cao
và Định hướng ứng dụng (POHE), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam.
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+ Chương trình cử nhân kế toán bằng Tiếng Anh, tích hợp chứng chỉ quốc tế
ICAEW CFAB, Viện Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam.
d) Đối tượng khác □; Diễn giải: ...................................................................................
3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):
- Chứng chỉ Tiếng Anh B1 “English of Proficiency Level B1” do Trường ĐH Kinh
tế Quốc dân cấp ngày 4 tháng 5 năm 2012 (Theo QĐ 117/ĐHKTQD ngày 4 tháng 5
năm 2012).
- Chứng chỉ Tiếng Anh B2 “Certificate of Profiency in English Level B2 - National
Project 2020 format” cấp ngày 6 tháng 1 năm 2014.
- Chứng chỉ Tiếng Anh cho giảng dạy “Certificate of Academic Teaching
Excellence – ATE” do Hội đồng Anh cấp ngày 27 tháng 7 năm 2016.
- Chứng chỉ hoàn thành khóa học kế toán tài chính “Certificate of Completion
Intermediate Accounting Course” do Trường Đại học California State University of
San Bernardino (Hoa Kỳ) cấp ngày 26 tháng 7 năm 2017.
- Chứng chỉ hoàn thành khóa học về Báo cáo tài chính quốc tế “Certificate of IFRS
ICAEW Learning and Assessment Programe - International Financial Report
Standard - Institute of Chartered Accountants of England and Wales” do Viện Kế
toán công chứng Anh và xứ Wales cấp ngày 11 tháng 5 năm 2017.
4. Hướng dẫn thành công NCS làm luận án TS và học viên làm luận văn ThS (đã
được cấp bằng/có quyết định cấp bằng)
Đối tượng

Họ tên
TT
NCS hoặc
HVCH/CK2/BSNT

NCS

Trách
nhiệm
HD

Thời gian
hướng
dẫn từ ...
đến ...

Cơ sở
đào tạo

Năm được cấp
bằng/có quyết
định cấp bằng

HVCH/
Chính Phụ
CK2/BSNT

A. Nghiên cứu sinh
1 Phạm Huy Hùng

x

x

2019 - 2022

Đang thực hiện LA

B. Cao học viên
1 Ninh Huy Hải

x

x

2017 - 2018

ĐH KTQD

2018

2 Nguyễn Thúy Hường

x

x

2017 - 2018

ĐH KTQD

2018

3 Trần Bích Hạnh

x

x

2017 - 2018

ĐH KTQD

2018

4 Trịnh Linh Giang

x

x

2018 - 2019

ĐH KTQD

2019

5 Nguyễn Thị Thu

x

x

2018 - 2019

ĐH KTQD

2019

6 Nguyễn Minh Ngọc

x

x

2018 - 2019

ĐH KTQD

2019

7 Trần Đình Đức

x

x

2019 - 2020

ĐH KTQD Đang thực hiện LV

8 Nguyễn Thị Tuyền

x

x

2019 - 2020

ĐH KTQD Đang thực hiện LV

9 Trần Thị Xuân

x

x

2019 - 2020

ĐH KTQD Đang thực hiện LV

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai số lượng NCS.
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5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên

TT

Tên sách

Nhà xuất
Loại sách
bản và Số tác
(CK, GT,
năm xuất giả
TK, HD)
bản

Chủ
biên

Xác nhận
Phần biên
của CSGDĐH
soạn (từ
(Số văn bản xác
trang ... đến
nhận
trang)
sử dụng sách)

A. Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ
Bài tập Kế toán tài
GT
chính trong các
1 doanh
nghiệp
(ISBN: 978-604909-841-3)
B. Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ

1

2

3

4

Kế toán tài chính
trong
doanh
nghiệp: Lý thuyết
và thực hành
(ISBN: 978-60479-1773-0)
Sách
chuyên
khảo: “Vai trò của
thông tin kế toán
trong dự báo dòng
tiền của các công
ty niêm yết trên thị
trường
chứng
khoán Việt Nam”
(ISBN: 978-604971-095-7)
Sách
chuyên
khảo: “Chi đầu tư
tài sản cố định tại
các công ty niêm
yết trên thị trường
chứng khoán Việt
Nam” (ISBN:978604-946-807-0)
Giáo trình Nguyên
lý kế toán (ISBN:
978-604-946-7738)

NXB
Trường
ĐH
KTQD,
Năm 2013
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Biên soạn các Trường Đại học
bài tập từ KTQD
trang 21 đến
trang 22

TK

NXB Tài
chính, năm
2018

17

CK

NXB Lao
động, năm
2018

1

Biên
soạn Trường Đại học
mục 7.3, 7.4 KTQD
và 7.5 trong
Chương 7 từ
trang 309 đến
trang 321
Chủ biên Biên
soạn Trường Đại học
toàn bộ
KTQD

CK

NXB
Trường
ĐH
KTQD,
Năm 2020

1

GT

NXB
Trường
ĐH
KTQD,
Năm 2020

25

9

Chủ biên Biên soạn
toàn bộ

Trường Đại học
KTQD

Biên
soạn Trường Đại học
mục
12.2 KTQD
trong Chương
12 từ trang
429 đến trang
449

- Trong đó, sách chuyên khảo xuất bản ở NXB uy tín trên thế giới sau khi được
công nhận PGS (đối với ứng viên chức danh GS) hoặc cấp bằng TS (đối với ứng
viên chức danh PGS):
6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT

Tên nhiệm vụ khoa
học và công nghệ CN/PCN/TK
(CT, ĐT...)

Mã số và cấp
quản lý

Thời
gian
thực
hiện

Thời gian
nghiệm thu
(ngày, tháng,
năm)/ Xếp loại
KQ

A. Giai đoạn trước khi bảo vệ học vị Tiến sĩ
B. Giai đoạn sau khi bảo vệ học vị Tiến sĩ
TV
KTQD/V2016.69
Đề tài cấp cơ sở:
Nghiên cứu đánh giá
trọng yếu và rủi ro
kiểm toán trong kiểm
1 toán báo cáo tài chính
của các doanh nghiệp
nhà nước do Kiểm
toán Nhà nước Việt
Nam thực hiện.
CN
KTQD/E2017.10
Đề tài cấp cơ sở:
Nghiên cứu sử dụng
thông tin kế toán trong
dự báo dòng tiền từ
hoạt động kinh doanh
của các công ty phi tài
chính niêm yết trên Sở
Giao dịch chứng
khoán Hà Nội (A
2
study
on
using
accounting
information
to
forecast cash flows
from
operating
activities of nonfinancila
listed
companies on Hanoi
Stock Exchange)
TV
KTQD/V2017.64
Đề tài cấp cơ sở:
3 Nghiên cứu đánh giá
rủi ro có gian lận trong
10

2016

04/07/2016
Xếp loại: Tốt

2017

29/12/2017
Xếp loại: Tốt

2017

20/04/2018
Xếp loại: Xuất sắc

kiêm toán báo cáo tài
chính do các công ty
kiểm toán độc lập thực
hiện tại Việt Nam.

4

5

6

7

Đề tài nhánh thuộc
đề tài cấp Nhà Nước
Xây dựng mô hình
phân tích các yếu tố
ảnh
hưởng
đến
chuyển giá và kiểm
soát chuyển giá đối
với các doanh nghiệp
ở Việt Nam.
Đề tài cấp cơ sở:
Nghiên cứu các nhân
tố tác động đến hiệu
lực thực hiện kiến
nghị kiểm toán của
Kiểm toán Nhà Nước
thực hiện.
Đề tài cấp cơ sở:
Nghiên cứu các nhân tố
ảnh hưởng tới chi đầu
tư cho TSCĐ tại các
Công ty phi tài chính
niêm yết trên sở giao
dịch chứng khoán TP
Hồ
Chí
Minh
(Determinants
on
expenditure of tangible
and intangible assets of
non-financial
listed
companies
on
Hochiminh Securities
Exchanges)
Đề tài cấp cơ sở:
Nghiên cứu các yếu tố
ảnh hưởng tới tính
hiệu lực của kiểm
toán nội bộ trong các
công ty phi tài chính
niêm yết trên thị trường

CN

KX01.02/16-20
2017 “Nghiên cứu và đề 2018
xuất giải pháp kiểm
soát chuyển giá đối
với các doanh
nghiệp ở Việt
Nam”

15/3/2018
Xếp loại: Xuất sắc

TV

KTQD/V2018.22

2018

15/01/2019
Xếp loại: Xuất sắc

CN

KTQD/E2019.17

2019

20/12/2019
Xếp loại: Tốt

TV

KTQD/E2019.04

2019

31/12/2019
Xếp loại: Tốt
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chứng khoán Việt Nam
(Research on factors
affecting internal audit
effectiveness of nonfinancial
listed
companies
in
Vietnam’s
stock
market)
Đề tài cấp cơ sở:
Nghiên cứu áp dụng hệ
thống thông tin kế toán
trong các doanh nghiệp
8 dệt may tại Việt Nam
(Research on Applying
accounting information
system in garment
firms in Vietnam)
Đề tài nhánh thuộc đề
tài cấp Nhà Nước:
Nghiên cứu kinh
nghiệm một số nước
9
khu vực Châu Âu về
phát triển doanh nghiệp
xã hội gắn liền với phát
triển xã hội.
Đề tài cấp cơ sở:
Tác động của công bố
thông tin phát triển bền
vững đến hiệu quả hoạt
động của doanh nghiệp
– Trường hợp nghiên
cứu tại các công ty
niêm yết trên thị trường
10 chứng khoán Việt Nam
(Impact of disclosure of
sustainability
information on firm
performance
–
empirical
evidence
from companies listed
on Vietnam’s stock
market)

TV

KTQD/E2019.05

2019

19/06/2020
Xếp loại: Tốt

TV

KX 01.44/16-20
“Doanh nghiệp xã
hội đáp ứng yêu
cầu phát triển xã
hội ở Việt Nam”.

2019 2020

05/06/2020
Xếp loại: Xuất sắc

TV

KTQD/E2020.17

2020

Đang thực hiện
đúng tiến độ
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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 đã công bố
Số
Tên bài báo/ báo
TT
tác
cáo KH
giả

Là
tác
giả
chính

Tên tạp chí
hoặc kỷ yếu
khoa học/
ISSN hoặc
ISBN

Giai đoạn trước khi bảo vệ học vị Tiến sĩ
Bàn về kế toán cổ
phiếu ưu đãi
Tạp chí Kinh tế
trong các công ty
& Phát triển
1
2
cổ phần và các tổ
ISSN: 1859chức tín dụng ở
0012
Việt Nam.
Lựa chọn giá trị
hợp lí để trình
Tạp chí Ngân
bày các khoản
2
1
hàng ISSN:
mục trên
0866 - 7462
bảng cân đối kế
toán.
Kế toán tài sản cố
Tạp chí Kinh tế
định vô hình
&
trong các doanh
3
2
Phát triển
nghiệp Việt Nam:
ISSN: 1859Thực trạng và
0012
giải pháp.
Vai trò của thông
Tạp chí Kinh tế &
tin dòng tiền
4
2
Phát triển
trong các doanh
ISSN: 1859-0012
nghiệp.
Ảnh hưởng của
quy mô công ty
Tạp chí Kinh tế
kiểm toán và phí
& Phát triển
5
2
kiểm toán tới
ISSN: 1859chất lượng kiểm
0012
toán tài chính.
Công tác dự báo
Tạp chí Kinh tế
dòng tiền trong các
& Phát triển,
6
doanh nghiệp ở
2
ISSN: 1859Việt Nam: Thực
0012
trạng & giải pháp.
13

Số lần
Tạp chí
trích
quốc tế
dẫn
uy tín:
(không
ISI,
tính tự
Scopus
trích
(IF, Qi)
dẫn)

Tập, số,
trang

Năm
công
bố

Số 175
(Kỳ II),
Trang 83–
87

Năm
2012

Số 4
(02/2012),
Trang 55–
58

Năm
2012

Số đặc
biệt Tháng
Năm
12/2012,
2012
Trang 2833
Số 194 (II)
Tháng
Năm
8/2013,
2013
Trang 36-45
Số 196 (II)
Tháng
Năm
10/2013,
2013
Trang 5156
Số 205 (II)
Tháng
Năm
7/2014,
2014
Trang 4049

7

Chế độ kế toán
tài sản cố định
hữu hình trong
các doanh nghiệp
tại Việt Nam:
Thực trạng và
giải pháp.

8

Bàn về chất
lượng thông tin
kế toán theo cơ
sở dồn tích trong
các doanh
nghiệp.

9

Sử dụng thông tin
lợi nhuận kế toán
và dòng tiền
trong quá khứ để
dự báo dòng tiền
từ HĐKD của
các công ty phi
tài chính niêm yết
trên Sở Giao dịch
Chứng khoán
Thành phố Hồ
Chí Minh

Số đặc
biệt Tháng
12 năm
Năm
2014,
2014
Trang 5662

Tác
giả
chính

Tạp chí Kinh tế
& Phát triển
ISSN: 18590012

Tác
giả
chính

Kỷ yếu Hội
thảo khoa học
quốc gia “Quản
trị doanh nghiệp
trong bối cảnh
nền kinh tế
phục hồi” tại
Trường ĐH
KTQD, ISBN:
978-604-927847-1

Kỷ yếu
Hội thảo
khoa học
quốc gia
Trường
ĐH
KTQD,
Trang
537-548

Năm
2014

Tác
giả
chính

Tạp chí Kinh tế
Châu Á – Thái
Bình Dương
ISSN: 08683808

Số 458
(Tháng
12/2015),
Trang 7880

Năm
2015

1

Tác
giả
chính

Tạp chí Kinh tế
Châu Á – Thái
Bình Dương
ISSN: 08683808

Số 475,
Tháng 8
năm 2016,
Trang 84 87

Năm
2016

1

Tác
giả
chính

Kỷ yếu Hội
thảo khoa học
quốc tế:
“Doanh nghiệp

Kỷ yếu
Hội thảo
khoa học
quốc tế

Năm
2016

2

1

2

Giai đoạn sau khi bảo vệ học vị Tiến sĩ
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- Trong đó, bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín sau khi được cấp bằng TS: 08

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích
TT

Tên bằng độc quyền sáng chế, Tên cơ quan
giải pháp hữu ích
cấp

Ngày tháng
năm cấp

Số tác giả

- Trong đó, bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích cấp sau khi được công nhận
PGS hoặc cấp bằng TS:
7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế
TT

Tên giải thưởng

Cơ quan/tổ chức ra Số quyết định và
quyết định
ngày, tháng, năm

Số tác giả

- Trong đó, giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc cấp
bằng TS:
22

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

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 ủy viên tổ công tác tham gia 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 (Theo Quyết định số 213/QĐ-ĐHKTQD ngày 03 tháng 04 năm 2017).
- Là ủy viên Ban chuyên môn xây dựng chương trình đào tạo cử nhân ngành
Kiểm toán tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Theo Quyết định số 56/QĐĐHKTQD ngày 03 tháng 02 năm 2020).
- Là ủy viên Ban chuyên môn xây dựng chương trình đào tạo cử nhân Kiểm toán
tích hợp chứng chỉ ICAEW CFAB tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Quyết
định số 57/QĐ-ĐHKTQD ngày 03 tháng 02 năm 2020).
9. Các tiêu chuẩn còn thiếu so với quy định cần được thay thế *:
a, Thời gian được bổ nhiệm PGS
Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): ...........................
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: …
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+ 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 26 tháng 06 năm 2020
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thanh Hiếu
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