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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

1. Họ và tên: PHẠM HUY HÙNG 

 
 

 

 

2. Năm sinh: 1981 

 

3. Giới tính: NAM 

 

4. Chức danh: Giảng viên                 Năm được phong:  

 

5. Học vị: Ths                                   Năm đạt học vị: 2018 

6. Địa chỉ: Tòa V1, chung cư Văn Phú Victoria, Phú La, Hà Đông, Hà Nội. 

7. Điện thoại: 0345979797 8. Email: phamhuyhung0302@gmail.com 

9. Cơ quan công tác: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội  

10. Quá trình đào tạo:  

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Cử nhân  Trường Đại học Kinh tế Quốc 

dân Hà Nội 

Kế toán – Kiểm 

toán 

2004 

Cao học  Trường Đại học Công Đoàn Kế toán 2018 

Cử nhân Trường Đại học Công nghệ 

và Quản lý Hữu Nghị 

Ngôn ngữ Anh 2019 

NCS Trường Đại học Kinh tế Quốc 

dân Hà Nội 

Kế toán, kiểm 

toán và phân tích 

Đang theo học 
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11. Quá trình công tác: 

Thời gian Vị trí công tác Cơ quan công tác Chức vụ 

2011 - 07/2018 Giảng viên Trường đại học Đại Nam  

7/2018 - nay  Giảng viên Trường ĐH Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội 

 

 

12. Các công trình khoa học đã công bố (trong 05 năm gần nhất): 

TT Tên công trình 

Là tác 

giả hoặc 

đồng tác 

giả 

Nơi công bố 

Năm 

công 

bố 

Sách, giáo trình 

1 Giáo trình Lý thuyết 

kiểm toán 

Đồng tác 

giả 

Trường ĐH TN&MT Hà Nội 2021 

2 Bài tập thực hành kiểm 

toán tài chính 

Đồng tác 

giả 

Trường ĐH TN&MT Hà Nội 2021 

3 Sách chuyên khảo: 

Kiểm toán nội bộ công 

cụ cần thiết cho sự phát 

triển bền vững của 

doanh nghiệp 

Đồng tác 

giả 

Trường ĐH TN&MT Hà Nội 2022 

Bài báo khoa học 

1 Nâng cao vai trò của 

kiểm toán nội bộ trong 

các tập đoàn kinh tế 

Nhà nước 

Tác giả -  Tạp chí Công Thương– Các kết quả nghiên 

cứu khoa học và ứng dụng công nghệ.  

- ISSN: 0866-7756 

2018 

2 Đề xuất một số giải 

pháp nâng cao vai trò 

của kiểm toán nội bộ tại 

các doanh nghiệp Việt 

Nam hiện nay 

Tác giả -  - Tạp chí Công Thương– Các kết quả nghiên 

cứu khoa học và ứng dụng công nghệ.  

- ISSN: 0866-7756 

2019 

3 Soạn bài giảng theo 

Case Study hướng tới 

phát huy năng lực 

người học 

Tác giả - Journal of Educational Equipment 

- ISSN: 1859-0810 

2020 

4 Thực trạng và giải pháp 

vận dụng hiệu quả kế 

toán quản trị tại các 

doanh nghiệp sản xuất 

Tác giả - Tạp chí Công thương – Các kết quả nghiên 

cứu khoa học và ứng dụng công nghệ.  

- ISSN: 0866-7756 

2020 

5 Kiểm soát chất lượng 

hoạt động kiểm toán 

cho đơn vị có lợi ích 

công chúng thuộc lĩnh 

vực chứng khoán, kinh 

nghiệm thế giới và việc 

vận dụng vào Việt Nam. 

Tác giả https://www.tapchicongthuong.vn/bai-

viet/kiem-soat-chat-luong-hoat-dong-kiem-

toan-cho-don-vi-co-loi-ich-cong-chung-thuoc-

linh-vuc-chung-khoan-kinh-nghiem-the-gioi-va-

van-dung-vao-viet-nam-82462.htm 

 

 

2021 

6 The impact of working 

capital management on 

the performance of 

securities companies A 

Đồng tác 

giả 

- Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 

(TOJQI).  

- ISSN:1309-6591  

- The impact of working capital management 

2021 

https://www.tapchicongthuong.vn/bai-viet/kiem-soat-chat-luong-hoat-dong-kiem-toan-cho-don-vi-co-loi-ich-cong-chung-thuoc-linh-vuc-chung-khoan-kinh-nghiem-the-gioi-va-van-dung-vao-viet-nam-82462.htm
https://www.tapchicongthuong.vn/bai-viet/kiem-soat-chat-luong-hoat-dong-kiem-toan-cho-don-vi-co-loi-ich-cong-chung-thuoc-linh-vuc-chung-khoan-kinh-nghiem-the-gioi-va-van-dung-vao-viet-nam-82462.htm
https://www.tapchicongthuong.vn/bai-viet/kiem-soat-chat-luong-hoat-dong-kiem-toan-cho-don-vi-co-loi-ich-cong-chung-thuoc-linh-vuc-chung-khoan-kinh-nghiem-the-gioi-va-van-dung-vao-viet-nam-82462.htm
https://www.tapchicongthuong.vn/bai-viet/kiem-soat-chat-luong-hoat-dong-kiem-toan-cho-don-vi-co-loi-ich-cong-chung-thuoc-linh-vuc-chung-khoan-kinh-nghiem-the-gioi-va-van-dung-vao-viet-nam-82462.htm
https://www.tapchicongthuong.vn/bai-viet/kiem-soat-chat-luong-hoat-dong-kiem-toan-cho-don-vi-co-loi-ich-cong-chung-thuoc-linh-vuc-chung-khoan-kinh-nghiem-the-gioi-va-van-dung-vao-viet-nam-82462.htm
https://www.tojqi.net/index.php/journal/article/view/4211
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case study in Vietnam  

 

on the performance of securities companies A 

case study in Vietnam | Turkish Online Journal 

of Qualitative Inquiry (tojqi.net) 

7 Kiểm toán Nhà nước, 

lực lượng nòng cốt 

thực hiện kiểm toán môi 

trường 

Đồng tác 

giả 

- Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia “Nghiên 

cứu chuyển giao, ứng dụng KHCN trong sử 

dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và 

phát triển bền vững”. Trường ĐH TN&MT HN 

- ISBN: 978-604-9988-83-7 

2021 

8 Balancing risk and 

profitability of securities 

companies – A case 

study in Vietnam 

Đồng tác 

giả 
- International Journal of Early Childhood 

Special Education. 

- ISSN: 1308-5581 

- Đường dẫn trực tiếp đến tạp chí/bài báo. 

20211202040926pm211120.pdf (int-jecse.net) 

2021 

9 Kiểm toán môi trường, 

vì sự phát triển bền 

vững 

Tác giả - Tạp chí kế toán – kiểm toán 

- ISSN: 1859 – 1914 

 

2021 

10 Nhân tố ảnh hưởng đến 

chất lượng kiểm toán 

BCTC của các công ty 

kiểm toán độc lập. 

Tác giả - Tạp chí Tài chính 
- ISSN: 2615 - 8973 
- Kỳ 1, tháng 12/2021 
Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán 

báo cáo tài chính của các công ty kiểm toán 

độc lập (tapchitaichinh.vn) 

2021 

11 Đổi mới phương pháp 

dạy học nâng cao chất 

lượng đào tạo sinh viên 

ngành kế toán, Trường 

Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội. 

Tác giả - Journal of Educational Equipment 
- ISSN: 1859-0810 

2022 

12 Đo lường chất lượng 

kiểm toán báo cáo tài 

chính thông qua ảnh 

hưởng của các nhân tố. 

Tác giả - Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán (Học 
viện Tài chính) 
- ISSN: 1859 - 4903 

2022 

13 Các nhân tố ảnh hưởng 

đến chất lượng đào tạo 

trực tuyến trong bối 

cảnh covid- 19, nghiên 

cứu tại các trường đại 

học ở Hà Nội. 

Đồng tác 

giả 

- Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Kế toán, kiểm toán 
và tài chính Việt Nam trong bối cảnh mới”. 
Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh 
doanh. 
- ISBN: 978-604-79-3200-9 

2022 

14 INFLUENCE OF 

FACTORS ON THE 

QUALITY OF 

ACCOUNTING 

TRAINING, IN THE 

CONTEXT OF THE 

DIGITAL 

TECHNOLOGY 

REVOLUTION: 

RESEARCH AT 

UNIVERSITIES IN 

HANOI. 

Đông tác 

giả 

International Journal of Early Childhood 
Special Education 
- ISSN: 1308-5581 
- Đường dẫn trực tiếp đến tạp chí/bài báo: 
https://www.int-jecse.net/data-
cms/articles/20220401113711am221149.pdf 
 

2022 

15 Các nhân tố ảnh hưởng 

đến khả năng tiếp cận 

vốn tín dụng từ các 

Tác giả - Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng 
cao khả năng tiếp cận nguồn vốn để hỗ trợ 
phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 
bối cảnh bình thường mới (SMEs 2022)”. 

2022 

https://www.tojqi.net/index.php/journal/article/view/4211
https://www.tojqi.net/index.php/journal/article/view/4211
https://www.tojqi.net/index.php/journal/article/view/4211
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=International%20Journal%20of%20Early%20Childhood%20Special%20Education&tip=pub
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=International%20Journal%20of%20Early%20Childhood%20Special%20Education&tip=pub
https://www.int-jecse.net/data-cms/articles/20211202040926pm211120.pdf?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo
https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/nhan-to-anh-huong-den-chat-luong-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-cua-cac-cong-ty-kiem-toan-doc-lap-344363.html
https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/nhan-to-anh-huong-den-chat-luong-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-cua-cac-cong-ty-kiem-toan-doc-lap-344363.html
https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/nhan-to-anh-huong-den-chat-luong-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-cua-cac-cong-ty-kiem-toan-doc-lap-344363.html
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=International%20Journal%20of%20Early%20Childhood%20Special%20Education&tip=pub
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=International%20Journal%20of%20Early%20Childhood%20Special%20Education&tip=pub
https://www.int-jecse.net/data-cms/articles/20220401113711am221149.pdf
https://www.int-jecse.net/data-cms/articles/20220401113711am221149.pdf
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ngân hàng thương mại 

của các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa. 

Trường Đại học Thủ Dầu Một. 
- ISBN: 978-604-330-261-5 

16 FACTORS 

AFFECTING THE 

QUALITY OF ONLINE 

TRAINING IN THE 

CONTEXT OF THE 

COVID 19 PANDEMIC, 

RESEARCH AT 

UNIVERSITIES IN 

HANOI. 

Tác giả Journal of Positive School Psychology 
- ISSN: 2717-7564 
- Đường dẫn trực tiếp đến tạp chí/bài báo: 
https://journalppw.com/index.php/jpsp/ 
article/view/6293/4137 
 

2022 

17 FACTORS 

AFFECTING THE 

QUALITY OF AUDIT 

SERVICES OF 

FINANCIAL 

STATEMENTS IN 

VIETNAM, RESEARCH 

FROM THE 

PERSONAL 

PERSONALITY OF 

AUDIT CUSTOMERS. 

Tác giả - Proceedings of the 15th international 
conference on socio-economic and 
environmental issues in development, 2022 at 
the National Economics University, Hanoi, 
Vietnam 
- ISBN: 978-604-79-3205-4  
 

2022 

18 FACTORS 

AFFECTING THE 

VALIDITY OF 

INTERNAL AUDIT, 

RESEARCH AT 

COMMERCIAL BANKS 

IN VIETNAM. 

Đồng tác 

giả 
Journal of Positive School Psychology 

- ISSN: 2717-7564 

- Đường dẫn trực tiếp đến tạp chí/bài báo: 

https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/ 

view/6888/4491 

 

2022 

19 Ảnh hưởng của các 

nhân tố bên ngoài đến 

chất lượng kiểm toán 

của kiểm toán độc lập. 

Đồng tác 

giả 

- Tạp chí Kinh tế & Phát triển  
- ISSN 1859-0012 
- Đường link: 

http://ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/617 

2022 

20 Are Big Differences 

Among Value Added 

Tax of Vietnam, 

Thailand and China? 

Đồng tác 

giả 

- Proceedings of the 15th international 
conference on socio-economic and 
environmental issues in development, 2022 at 
the National Economics University, Hanoi, 
Vietnam 
- ISBN:  978-604-79-3205-4 

2022 

21 Overview of factors 

affecting fraudulent 

behavior in financial 

statements of 

enterprises. 

Tác giả - The Seybold Report 
- ISSN: 1533-9211 
- Link dẫn trực tiếp đến bài báo:  
https://seyboldreport.org/article_overview? 
id=MDcyMDIyMTEyODM5MzExMTE5 
- DOI 10.5281/zenodo.6923332 

2022 

22 Research On Factors 

Affecting 

Entrepreneurial 

Intention Of University 

Students: Evidence In 

Vietnam 

Đồng tác 

giả 

 Journal of Positive School Psychology 

- ISSN: 2717-7564 

- Đường dẫn trực tiếp đến tạp chí/bài báo: 

https://journalppw.com/index.php/ 

jpsp/article/view/9799/6397 
 

2022 

23 Auditing expectations 
gap: Case study in 

Đồng tác 

giả 

- The Seybold Report 
- ISSN: 1533-9211 
- Link dẫn trực tiếp đến bài báo: 

2022 

https://journalppw.com/index.php/jpsp/%20article/view/6293/4137
https://journalppw.com/index.php/jpsp/%20article/view/6293/4137
https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/%20view/6888/4491
https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/%20view/6888/4491
http://ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/617
https://seyboldreport.org/article_overview?%20id=MDcyMDIyMTEyODM5MzExMTE5
https://seyboldreport.org/article_overview?%20id=MDcyMDIyMTEyODM5MzExMTE5
https://journalppw.com/index.php/%20jpsp/article/view/9799/6397
https://journalppw.com/index.php/%20jpsp/article/view/9799/6397
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Vietnam https://seyboldreport.org/article_overview? 
id=MDgyMDIyMTEwNTI0MTcxNjc4 
- DOI 10.5281/zenodo.6966861 

24 Tính hữu hiệu của kiểm 

toán nội bộ trong các 

doanh nghiệp niêm yết 

tại Việt Nam 

Đồng tác 

giả 

- Tạp chí Kinh tế & Phát triển  
- ISSN 1859-0012 
 

2022 

Đề tài khoa học 

1 Đánh giá hoạt động 

Kiểm soát chất lượng 

trong kiểm toán báo 

cáo tài chính tại Công 

ty trách nhiệm hữu hạn 

kiểm toán ASC 

Chủ 

nhiệm 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi Trường Hà 

Nội 

2021 

 

13. Văn bằng bảo hộ, sở hữu trí tuệ đã được cấp (nếu có): 

TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng 

1   

..   
 

14. Số công trình đã được áp dụng trong thực tiễn (nếu có): 

TT Tên công trình Hình thức, quy mô,  

địa chỉ áp dụng 

Thời gian 

(bắt đầu – kết thúc) 

1    

..    
 

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ trở lên hoặc tương đương đã chủ trì hoặc tham gia chính 

trong 05 năm gần đây: 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ  Thời gian Thuộc chương trình, đề tài, 

dự án 

Tình trạng 

    
 

16. Giải thưởng KH&CN (nếu có): 

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

1   

..   
 

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có): 

 

18. Tham gia hoạt động đào tạo sau đại học: 

18.1. Đào tạo tiến sĩ 

Tên NCS Tên luận án Năm bảo vệ Vai trò hướng dẫn Cơ sở đào tạo 

     

     
 

18.2. Đào tạo Thạc sĩ: Số luận văn hướng dẫn chính trong 05 năm gần nhất: …………. 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ 

Hà Nội, ngày10 tháng 8 năm 2022 

 

NGƯỜI KHAI 

         
PHẠM HUY HÙNG 

 

https://seyboldreport.org/article_overview?%20id=MDgyMDIyMTEwNTI0MTcxNjc4
https://seyboldreport.org/article_overview?%20id=MDgyMDIyMTEwNTI0MTcxNjc4

