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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

TRƢỜNG ĐH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

1. Thông tin cá nhân 

Họ và tên Hoàng Đình Hƣơng 

Ngày tháng năm sinh 2/8/1979 

Giới tính Nam 

Nơi sinh Ninh Bình 

Địa chỉ liên lạc 41A Đường Phú Diễn, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Điện thoại cơ quan  

Điện thoại nhà riêng  

Điện thoại di động 0916175566 

Email huonghd.ecore@gmail.com 

Học vị Tiến sĩ 

Năm, nơi công nhận học vị 03/2016, Trường 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) 

Phó 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) 
037079000014 

 

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 Kinh doanh nông nghiệp 
Trường Đại học Nông 

nghiệp I 

2012 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường ĐH Nông nghiệp I 

2013 Đại học Tiếng Anh Viện Đại học Mở 

2016 Tiến Sĩ 
Kế toán, kiểm toán và phân 

tích 
Đại học Kinh tế quốc dân 

2.2. Tên luận án tiến sĩ  
Tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các trƣờng Đại học 

ngoài công lập tại Việt Nam 

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

Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo 

2002 Nghiệp vụ xuất nhập khẩu ngắn hạn Trường Đại học Ngoại thương 

2010 Nghiệp vụ sư phạm nghề Trường Cao đẳng nghề cơ điện 
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Hà Nội 

2011 
Nghiệp vụ sư phạm cho Giảng viên Đại 

học, Cao đẳng 

Trường Đại học Sư phạm Hà 

Nội 

2014 
Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An 

Ninh đối tượng 3 

Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ 

Đô Hà Nội 

2015 

Bồi dưỡng kỹ năng phát triển chương 

trình đào tạo đại học, cao đẳng cho cán 

bộ quản lý các trường đại học, cao đẳng 

trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Học viện Quản lý Giáo dục 

2016 
Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước 

chương trình chuyên viên chính 

Trường Đại học Tài nguyên và 

môi trường Hà Nội 

2017 
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Giảng viên chính hạng II 
Đại học Giáo dục 

2018 Trung cấp lý luận chính trị 
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ công thương Trung ương 

2018 Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng 
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ công thương Trung ương 

2.4. Trình độ ngoại ngữ  

Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng 

Tiếng Anh Cử nhân 

 

3. Quá trình công tác 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2001 đến 

06/2003 

Công ty TNHH Thương mại và Chuyển giao 

công nghệ Hà Đô 
Kế toán viên 

2003 đến 

05/2007 

Công ty TNHH Kiểm toán Độc lập Quốc gia 

Việt Nam 
Trợ lý kiểm toán 

2007 đến 

10/2008 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Zinnia Kế toán trưởng 

2008 đến 

nay 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường 

Hà Nội 

Phó trưởng khoa, Giảng 

viên 
 

4. Nghiên cứu khoa học  

4.1. Lĩnh vực nghiên cứu   

Hướng nghiên cứu chính Kế toán, kiểm toán và phân tích  

Chuyên ngành nghiên cứu Kế toán, kiểm toán 

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 
Nơi xuất bản 
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giả, tham gia viết một 

phần) 

2013 Giáo trình Kế toán quản trị Tham gia biên soạn 
Nhà xuất bản Lao 

động 

2013 Giáo trình Tài chính doanh nghiệp Đồng Chủ biên 
Nhà xuất bản Lao 

động 

2014 Giáo trình Kiểm toán môi trường Tham gia biên soạn 
Nhà xuất bản Lao 

động 

2018 Giáo trình Kế toán quản trị Đồng Chủ biên 
Nhà xuất bản Xây 

dựng 

2018 Giáo trình Nguyên lý kế toán Tham gia biên soạn 
Nhà xuất bản Lao 

động 

2019 Hệ thống thông tin kế toán Tham gia biên soạn 
Nhà xuất bản Lao 

động - Xã hội 

2019 

Kế toán quản trị chi phí môi trường 

công cụ quản lý cho phát triển bền 

vững 

Tham gia biên soạn 
Nhà xuất bản 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) 

2010 
Chiến lược Marketing cho các 

trường Đại học và Cao đẳng 

Tạp chí Tài chính 

doanh nghiệp 
Tác giả 

2012 

Công tác dự toán chi phí sản xuất 

kinh doanh tại Tổng công ty Rau 

quả và Nông sản 

Tạp chí Kinh tế Môi 

trường 
Tác giả 

2012 
Tổ chức kế toán trách nhiệm trong 

Tổng công ty Rau quả và Nông sản 

Tạp chí Kinh tế Môi 

trường 
Tác giả 

2014 

Mô hình tổ chức bộ máy kế toán 

quản trị chi phí trong các trường đại 

học tại Việt Nam 

Tạp chí Công thương Đồng tác giả 

2014 
Mô hình BSC giúp doanh nghiệp 

“nhìn xuyên đám mây mù” 

Tạp chí Tài Chính 

Điện Tử 
Đồng tác giả 

2015 
Quản trị chi phí tại các trường Đại 

học ngoài công lập tại Việt Nam 
Tạp chí tài chính Đồng tác giả 

2015 

Hoàn thiện hệ thống dự toán chi phí 

trong các trường Đại học ngoài 

công lập tại Việt Nam 

Tạp chí Kinh tế và dự 

báo 
Đồng tác giả 

2015 
Sinh viên thất nghiệp, nguyên nhân 

và giải pháp 
Tạp chí Hữu Nghị Đồng tác giả 

2015 

Vận dụng phương pháp xác định 

chi phí theo quá trình trong các 

trường đại học tại Việt Nam 

Tạp chí Công thương Đồng tác giả 

2016 

Đánh giá rủi ro sai sót trọng yếu 

trong báo cáo tài chính giai đoạn 

chuẩn bị kiểm toán 

Tạp chí Kinh tế và Dự 

báo 
Đồng tác giả 

2016 

Thẻ điểm cân bằng đánh giá thành 

quả hoạt động môi trường trong các 

doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam 

Tạp chí Kinh tế Châu 

Á – Thái Bình Dương 
Tác giả 

2018 

Tổ chức xác định giá phí theo đơn 

đặt hàng  trong các trường Đại học 

ngoài công lập tại việt Nam 

Tạp chí Kinh tế Chấu 

Á - Thái Bình Dương 
Tác giả 

2019 
Kế toán quản trị môi trường: Các 

kỹ thuật và lợi ích của việc áp dụng 

Tạp chí Kinh tế Chấu 

Á - Thái Bình Dương 
Tác giả 
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trong doanh nghiệp 

2020 
Tác động của dự trữ ngoại hối đến 

ổ định kinh tế vĩ mô của Việt Nam 
Dạy và học ngày nay Đồng tác giả 

2020 

Giải pháp thúc đẩy tác động tích 

cực của vay nợ nước ngoài tới tăng 

trưởng kinh tế Việt Nam 

Dạy và học ngày nay Đồng tác giả 

2021 

Phát huy vai trò của kiểm toán nội 

bộ trong các tập đoàn kinh tế ở Việt 

Nam 

Kinh tế Châu Á - Thái 

Bình Dương 
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) 

2022 

Preparation of Financial Statements 

of Enterprises According to IFRS: 

An Empirical Study from Vietnam 

 Journal of Asian 

Finance, Economics 

and Business 

Đồng Tác giả 

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 

2017 

Hệ thống thông tin kế 

toán môi trường trong 

các doanh nghiệp Việt 

Nam 

Hội thảo quốc gia 

Kế toán – Kiểm 

toán và Kinh tế 

Việt Nam với cuộc 

cách mạng công 

nghiệp 4.0 

Đồng tác giả 
Trường Đại 

học Quy Nhơn 

2018 

Lơi ích của việc áp 

dụng kế toán quản trị 

môi trường trong 

doanh nghiệp 

Hội thảo quốc gia 

2018: “Kế toán - 

Kiểm toán - Tài 

chính Việt Nam: 

Kế toán - Kiểm 

toán - Tài chính 

Việt Nam: Thực 

trạng và phương 

hướng hoàn thiện” 

Đồng tác giả 

Trường Đại 

học Tài chính - 

Quản trị kinh 

doanh 

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 

2014 

Mô hình tính giá theo 

hoạt động trong các 

trường đại học ngoài 

công lập tại Việt Nam 

Hội Thảo Quốc tế: 

Những vấn đề về 

Quản lý kinh tế và 

quản trị kinh doanh 

hiện đại 

Đồng tác giả 

Đại học 

Thương mại, 

Việt Nam 

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) 

2010 

Thực trạng và giải pháp 

marketing cho các cho các cơ 

sở đào tạo trực thuộc Bộ Tài 

nguyên và môi trường 

Cơ sở Chủ nhiệm Đã nghiệm thu 
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2016 

Tổ chức hệ thống thông tin kế 

toán quản trị chi phí trong 

trường đại học Tài nguyên và 

môi trường Hà Nội 

Cơ sở Chủ nhiệm Đã nghiệm thu 

2017 

Kế toán trách nhiệm trong 

trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội 

Cơ sở Chủ nhiệm Đã nghiệm thu 

4.4. Giải thƣởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nƣớc 

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

   

4.5. Kinh nghiệm hƣớng dẫn NCS  

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

đào tạo 

Vai trò 

hướng dẫn 

     

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 

Đảng cộng sản Việt Nam Phó bí thư chi bộ 

 

5. Giảng dạy  

5.1. Chuyên ngành giảng dạy chính Kế toán, Quản trị kinh doanh 

5.2. Học phần/môn học có thể đảm 

nhiệm 

Kế toán quản trị, Kế toán chi phí, Quản trị 

học, Quản trị kinh doanh 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 

Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2022 

NGƢỜI KHAI 

 

 

 

     TS. Hoàng Đình Hƣơng 

 

 

 


