
Trang 1 

 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

HÀ NỘI 

 

 
 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

1. Thông tin cá nhân 

Họ và tên Nguyễn Hoản 

Ngày tháng năm sinh 24/10/1978 

Giới tính Nam 

Nơi sinh Nam Định 

Địa chỉ liên lạc 203 - Trần Đại Nghĩa - Hai Bà Trưng - Hà Nội 

Điện thoại cơ quan  

Điện thoại nhà riêng  

Điện thoại di động 0915826869 

Email Hoannx.nd@gmail.com 

Học vị Tiến sĩ 

Năm, nơi công nhận học vị 2012, Đại học Kinh tế Quốc dân 

Chức danh khoa học   

Năm phong chức danh khoa học   

Chức vụ và đơn vị công tác  

(hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu) 

Trưởng Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

Mã số thuế (hoặc số CMND trong 

trường hợp không có Mã số thuế) 
036078000134 

 

2. Trình độ học vấn 

2.1. Quá trình đào tạo  

Năm tốt 

nghiệp 
Bậc đào tạo Chuyên ngành đào tạo Cơ sở đào tạo 

2001 Đại học Kế toán doanh nghiệp 
Trường Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội 

2007 Thạc sĩ 
Kinh tế; Kế toán, kiểm toán và 

Phân tích 

Trường Đại học Kinh tế 

Quốc dân 

2012 Tiến sĩ 
Kinh tế; Kế toán, kiểm toán và 

Phân tích 

Trường Đại học Kinh tế 

Quốc dân 

2013 Đại học Tiếng Anh Viện Đại học mở Hà Nội 
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2.2. Tên luận án tiến sĩ   

2.3. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có)  

Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo 

2000 Kế toán trưởng Hội kế toán Việt Nam 

2010 Nghiệp vụ sư phạm nghề Trường CĐ Nghề cơ điện HN 

2011 Nghiệp vụ sư phạm Đại học Đại học sư phạm Hà Nội 

2012Tiếng Anh Cao cấp LLCTCử nhân 
Học viện chính trị quốc gia Hồ 

Chí Minh 

2013 
Quản lý Nhà nước chương trình chuyên 

viên chính 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 

2013 
Nghiệp vụ quản lý đào tạo cho cán bộ cấp 

phòng khoa 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 

2017 Chương trình giảng viên chính hạng II Đại học giáo dục 

2.4. Trình độ ngoại ngữ  

Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng 

  

 

3. Quá trình công tác 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

08/2010 - 
Đến nay 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 
Nội 

Giảng viên, Trưởng khoa 

10/2001 - 
10/2005 

Công ty TNHH Phần mềm Effect 
Phát triển phần mềm Kế 

toán 

10/2007 - 
7/2010 

Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường 
Hà Nội 

Giảng viên, Phó trưởng 
khoa, Phụ trách khoa 

11/2005 - 
9/2007 

Công ty TNHH Giải pháp phần mềm hệ thống 
ADVAN 

Giám đốc tài chính 

 

4. Nghiên cứu khoa học  

4.1. Lĩnh vực nghiên cứu   

Hướng nghiên cứu chính  Kế toán, Phân tích tài chính 

Chuyên ngành nghiên cứu  

4.2. Các công trình khoa học đã công bố  

4.2.1. Sách giáo trình, sách chuyên khảo 

Năm 

xuất bản  
Tên sách 

Mức độ tham gia 

(là chủ biên, là đồng tác 

giả, tham gia viết một 

phần) 

Nơi xuất bản 
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2011 
Giáo trình kế toán đơn vị hành 

chính sự nghiệp 
Tham gia Giáo dục 

2013 Kế toán quản trị Đồng chủ biên Lao động 

2013 Kinh tế đất Đồng chủ biên Lao động 

2014 Kiểm toán môi trường Đồng chủ biên Lao động 

2017 Giáo trình Kế toán tài chính Chủ biên Tài chính 

2018 Giáo trình Nguyên lý kế toán Đồng chủ biên Lao động-Xã hội 

2019 
Giáo trình Hệ thống thông tin kế 

toán 
Đồng chủ biên 

NXB Lao động - Xã 

hội 

2019 

Sách chuyên khảo Kế toán quản trị 

chi phí môi trường - Công cụ quản 

lý cho phát triển bền vững  

Đồng chủ biên 
NXB khoa học và Kỹ 

thuật 

4.2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước 

Năm 

công bố  
Tên bài báo 

Tên, số tạp chí công 

bố, trang tạp chí 

Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 

2008 

Tổ chức hệ thống kế toán trong các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt 

Nam 

Tạp chí Kế toán Tác giả 

2009 

Thực trạng phân tích báo cáo tài 

chính trong các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ của Việt Nam 

Tạp chí Kế toán Tác giả 

2009 Marketing kiểm toán 
Tạp chí NCKH kiểm 

toán 
Tác giả 

2010 

Xây dựng hệ thống tài khoản kế 

toán với công tác quản trị doanh 

nghiệp 

Tạp chí Kế toán Tác giả 

2011 

Hoàn thiện mô hình tổ chức kế toán 

quản trị trong các doanh nghiệp sản 

xuất bánh kẹo của Việt Nam 

Tạp chí Kinh tế môi 

trường 
Đồng tác giả 

2011 
Vai trò của phần mềm kế toán với 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Tạp chí Kinh tế môi 

trường 
Đồng tác giả 

2011 

Vận dụng phương pháp bình 

phương nhỏ nhất trong phân tích 

chi phí hỗn hợp 

Tạp chí Kinh tế phát 

triển 
Đồng tác giả 

2011 Mô hình kế toán quản trị chi phí 
Tạp chí Kinh tế môi 

trường 
Đồng tác giả 

2012 

Ứng dụng phương pháp bảng điểm 

cân bằng trong công tác quản lý tại 

doanh nghiệp sản xuất sữa Việt 

Nam 

Tạp chí Kinh tế phát 

triển 
Đồng tác giả 

2013 

Hoàn thiện phân tích báo cáo tài 

chính tại các ngân hàng thương mại 

Việt Nam 

Tạp chí Kế toán và 

Kiểm toán 
Đồng tác giả 

2013 

Phương hướng ứng dụng kế toán 

trách nhiệm trong các doanh nghiệp 

Việt Nam 

Tạp chí Kinh tế phát 

triển 
Đồng tác giả 

2013 
Kinh tế biến đổi khí hậu: Cơ sở lý 

luận đến thực tiễn 

Tạp chí Khoa học Tài 

nguyên và Môi trường 
Đồng tác giả 

2013 
Phân tích cấu trúc tài chính của một 

số doanh nghiệp Việt Nam 

Tạp chí Kinh tế phát 

triển 
Đồng tác giả 
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2014 

Vận dụng mô hình ABC để xác 

định chi phí sản phẩm, dịch vụ 

trong các ngân hàng thương mại 

Tạp chí Kế toán và 

Kiểm toán 
Đồng tác giả 

2014 

Mô hình tổ chức bộ máy kế toán 

quản trị trong các trường Đại học 

tại Việt Nam 

Tạp chí công thương Đồng tác giả 

2015 

Quyền nước ở Trung Quốc và Nhật 

Bản: Kinh nghiệm áp dụng cho 

Việt Nam 

Tạp chí Tài nguyên và 

Môi trường 
Đồng tác giả 

2015 
Quản trị chi phí tại các trường Đại 

học ngoài công lập 
Tạp chí tài chính Đồng tác giả 

2016 

Phân tích giá nước kinh tế của các 

hộ gia đình trên địa bàn thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An 

Tạp chí Tài chính - 

Quản trị kinh doanh 
Tác giả 

2016 

Thực trạng và các giải pháp chống 

gian lận và trốn thuế của các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài (FDI) hiện nay 

Tạp chí kinh tế và 

phát triển 
Đồng tác giả 

2017 

Phương pháp phân tích nhân tố - 

Ứng dụng trong phân tích ảnh 

hưởng của quyền nước đến hiệu 

quả sử dụng tài nguyên nước TP. 

Vinh, tỉnh Nghệ An 

Tạp chí Tài nguyên và 

Môi trường 
Đồng tác giả 

2019 
Vai trò của hệ thống kế toán trong 

mô hình ERP 

Tạp chí Tài chính - 

Quản trị kinh doanh 
Tác giả 

2021 

Đánh giá việc sử dụng báo cáo kế 

toán quản trị trong doanh nghiệp 

Việt Nam 

Tạp chí Công thương Đồng tác giả 

2021 

Xây dựng mô hình thực hành kế 

toán doanh nghiệp tại Trường Đại 

học Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội 

Tạp chí công thương Tác giả 

2021 

Những giải pháp thúc đẩy thị 

trường kế toán, kiểm toán Việt 

Nam phát triển 

Tạp chí Kinh tế và Dự 

báo số 
Tác giả 

2022 

Ứng dụng công nghệ số trong lĩnh 

vực Kế toán ở Việt Nam: Những 

khó khăn và giải pháp khắc phục 

Kinh tế và Dự báo Tác giả 

4.2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài 

Năm 

công bố  
Tên bài báo 

Tên, số tạp chí công 

bố, trang tạp chí 

Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 

2018 

Determinants Influencing Quality 

of Finance and Accounting 

Education: The Case Study of 

Vietnam 

European Journal of 

Business and 

Management 

Đồng tác giả 

2018 

Factors affecting the level of 

ECMA application in Vietnamese 

Brick Manufacturing Enterprises 

Research Journal of 

Finance and 

Accounting 

Đồng tác giả 

2021 

Evaluation of Enterprise Value of 

Securities Firms Listed on the 

Vietnam’s  Stock Market 

International Journal 

of Management and 

Economics  Invention 

Author 

2021 
The Influence of Competitive 

Advantage on Financial 

The Journal of Asian 

Finance, Economics 
Fist Author 
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Performance:  A Case Study of 

SMEs in Vietnam 

and Business 

2021 
Journal of Economics, Finance and 

Management Studies 

Evaluation of Current 

Assets Structure of 

Aquaculture Firms 

Listed  on Vietnam’s 

Stock Market 

Author 

2022 
A study on compiling integrated 

reporting for firms in Vietnam 

International Journal 

of Advanced 

Multidisciplinary 

Research and Studies 

Corresponding Author 

2022 

A Study On Determinants 

Influencing Performance Of 

Accountants Of SMEs In Vietnam 

Journal Of 

Organizational 

Behavior Research  

Author 

2022 Integrated Report-Making Benefit 

International Journal 

of Multidisciplinary 

Research and Analysis 

Author 

4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước 

Thời gian 

hội thảo 
Tên báo cáo khoa học Tên hội thảo Mức độ tham gia 

 (là tác giả/đồng tác giả) 

Địa điểm tổ 

chức hội thảo 

2016 

Các nhân tố ảnh 

hưởng đến kế toán 

quản trị chi phí môi 

trường trong các 

doanh nghiệp sản xuất 

ghạch 

Hội thảo tạp chí Kế 

toán và kiểm toán 
Đồng tác giả  

2018 

Kế toán xanh trong hệ 

thống kế toán và trách 

nhiệm môi trường 

 Hội thảo quốc gia 

về Kế toán Kiểm 

toán 

Tác giả 

 Trường Đại 

học Tài chính - 

Quản trị kinh 

doanh 

2018 

 Nghiên cứu báo cáo 

chi phí môi trường và 

lợi ích môi trường tại 

các nước nhằm vận 

dụng trong các doanh 

nghiệp Việt Nam 

 Hội thảo khoa học 

quốc gia 
Đồng tác giả 

 Trường Đại 

học Thăng 

Long 

2021 

Nghiên cứu đánh giá 

rủi ro có sai sót trọng 

yếu trong kiểm toán 

báo cáo tài chính 

trong giai đoạn thực 

hiện và kết thúc kiểm 

toán 

Hội thảo khoa học 

Quốc gia về Kế 

toán - Kiểm toán 

Tác giả 
Đại học Kinh 

tế quốc dân 

4.2.5. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế 

Thời gian 

hội thảo 
Tên báo cáo khoa học Tên hội thảo Mức độ tham gia 

 (là tác giả/đồng tác giả) 

Địa điểm tổ 

chức hội thảo 

     

4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp 

Thời gian 

thực hiện 
Tên chương trình, đề tài 

Cấp quản lý 

đề tài 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

Tình trạng đề tài  

(đã nghiệm thu/chưa 

nghiệm thu) 
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2011 

Giải pháp Marketing trong 

các cơ sở Đào tạo trực thuộc 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Cơ sở Tham gia Đã nghiệm thu 

2013 

Nghiên cứu cơ sở khoa học, 

đề xuất mô hình đo lường 

chất lượng đào tạo theo đánh 

giá của sinh viên tại các 

trường thuộc Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

Cơ sở Chủ nhiệm Đã nghiệm thu 

2014 

Tổ chức kế toán quản trị chi 

phí tại trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà 

Nội 

Cơ sở Chủ nhiệm Đã nghiệm thu 

2014 

Xây dựng mô hình kế toán 

trách nhiệm trong các doanh 

nghiệp sản xuất bánh kẹo của 

Việt Nam 

Cơ sở Chủ nhiệm  Đã nghiệm thu 

2015 

Nghiên cứu giải pháp cảnh 

báo, phòng tránh giảm thiểu 

thiệt hại do lũ ống, lũ quét và 

sạt lở đất gây ra trên địa bàn 

dân tộc Dao, tỉnh Lào Cai 

Tỉnh Tham gia Đã nghiệm thu 

2016 

Phân tích hiệu quả của việc 

quản lý, khai thác và sử dụng 

tài nguyên nước trong mối 

quan hệ sở hữu tài nguyên: 

Nghiên cứu điểm tại tỉnh 

Nghệ An 

Cơ sở Chủ nhiệm  Đã nghiệm thu 

4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước 

Năm  Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức trao tặng 

   

4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn NCS  

Họ tên NCS Đề tài luận án Cơ sở đào tạo 
Thời gian 

đào tạo 

Vai trò 

hướng dẫn 

Đào Thị 

Thanh Thúy 

Kế toán quản trị chi phí môi 

trường tại các doanh nghiệp sản 

xuất rượu bia và nước giải khát 

Đại học Kinh tế 

quốc dân 
2015  Hướng dẫn 2 

4.6. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học  

Tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề; thành viên ban biên tập các tạp chí khoa học trong và 

ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế… 

Tên tổ chức Vai trò tham gia 
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5. Giảng dạy  

5.1. Chuyên ngành giảng dạy chính  Kế toán, Phân tích tài chính 

5.2. Học phần/môn học có thể đảm nhiệm 
Nguyên lý kế toán, kế toán quản trị, Phân 

tích tài chính 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 

Hà nội, ngày 27 tháng 7 năm 2022 

NGƯỜI KHAI 

 

           

     TS. Nguyễn Hoản 

 

 

 


