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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên: PHAN ÑÖÙC DUÕNG 

2. Ngày sinh:    01/01/1967                                                    3. Nam/nữ: Nam  

4. Nơi đang công tác:  

Trường/viện:  Ñaïi hoïc Kinh tế - Luật, Đại học Quoác gia TP. Hoà Chi Minh 

Phòng/ Khoa: Kế toán – Kiểm toán 

Bộ môn:Keá toaùn  

Phòng thí nghiệm: 

Chức vụ: 

5. Học vị:  Tiến sỹ                 năm đạt: 2002 

6. Học hàm:                             năm phong: 

7. Liên lạc:  

TT  Cơ quan Cá nhân 

1 Địa chỉ Phường Linh Trung Quận Thủ Đức 
101 Đường 24 Phường 11 Quận 

6 TP.HCM 

2 Điện thoại/ fax 7242589 9604860 

3 Email dungpd@uel.edu.vn  pddungvnuhcm@yahoo.com 

4 Website http://www.uel.edu.vn/  

8. Trình độ ngoại ngữ:  

TT Tên ngoại ngữ 
Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu 

Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB 

1 English (Tieáng Anh)   X   X   X   X 

2              

9. Thời gian công tác: 

Thời gian Nơi công tác Chức vụ 

1992-1996 Công ty TNHH Xây dựng An Cư Kế toán, giảng viên thỉnh 

giảng 

1996-1997 Công ty Kiểm toán và tư vấn Sài gòn AFC – Sài gòn Kế toán, Giảng viên thỉnh 

giảng 

1997-2001 Phân viện Nghiên cứu tài chính - Bộ Tài chính Chuyên viên, giaûng vieân 

thænh giaûng 

2001- 2002 Trường Đại học Tôn Đức Thắng Giảng viên 
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2002 – nay Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí 

Minh (Trước đây là Khoa Kinh tế - Luật) 
Giảng viên 

10. Quá trình đào tạo: 

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành Tên luận án tốt nghiệp 

Đại học 1988-92 ĐHKT Kế toán Phân tích tình hình tài chính tại công ty TMSG 

Thạc sỹ 1995-99 ĐHKT KTNT-Kế toán Phân tích tình hình kinh doanh tại công ty NN 

Tiến sỹ 1998 -02 ĐHKT Kế toán 
Hoaøn thieän heä thoáng KTVN nhaèm gia taêng 

hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa DNVN 

Tiến sỹ  KH     

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY 

1. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu  

 Lĩnh vực chuyên môn: 

- Lĩnh vực:  Kinh teá 

- Chuyên ngành: Keá toaùn – taøi chính 

- Chuyên môn:  Keá toaùn 

- Thaâm nieân coâng taùc trong lónh vöïc chuyeân moân: 15 naêm 

 Hướng nghiên cứu: 

1. Keá toaùn, taøi chính 

2. Taøi chính doanh nghieäp 

3. Kinh tế tài chính 

2. Quá trình nghiên cứu  

TT Tên đề tài/dự án 
Mã số &  

cấp quản lý 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 

Chủ nhiệm 

/Tham gia 

Ngày 

nghiệm thu Kết 

quả 

1 

Quy trình xử lý kế toán tại công ty 

cổ phần Việt Nam – Thực trạng và 

Giải pháp.  

CS-2011-02 

Caáp cô sôû 1 naêm 30 

Chuû 

nhieäm 

2012 Khaù 

2 

Vaän duïng phöông phaùp ñònh giaù 

saûn phaåm nhaèm gia taêng lôïi theá 

caïnh tranh cuûa doanh nghieäp Vieät 

Nam treân thò tröôøng theá giôùi. 

Caáp cô sôû 1 naêm 30 

Chuû 

nhieäm 

2010 Khaù 

3 

“Chính saùch chuyeån giaù cuûa caùc 

coâng ty coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi 

taïi Ñoàng Nai, thöïc traïng vaø giaûi 

phaùp” 

Cấp trường 1 năm  

Đồng chủ 

nhiệm 
2009 Đạt 

4 

Hoaøn thieän heä thoáng thoâng tin treân 

baùo caùo taøi chính ñeå xeáp haïng tín 

nhieäm doanh nghieäp Vieät Nam 

ÑHQG  

Caáp Boä 

2 naêm 40 

Chuû 

nhieäm 

2007 Ñaït 
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5 

Vaán ñeà keá toaùn vaø thueá trong caùc 

doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc 

ngoaøi. Thöïc traïng vaø giaûi phaùp 

Khoa Kinh 

teá 

1 naêm 25 

Chuû 

nhieäm 

2005 Gioûi 

6 

Vaän duïng thoáng nhaát caùc chuaån 

möïc keá toaùn quoác gia trong quaûn 

lyù hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh 

cuûa caùc doanh nghieäp Vieät Nam 

Khoa kinh 

teá 

1 naêm 20 

Chuû 

nhieäm 

2004 Khaù 

7 

Vaán ñeà chuyeån giaù taïi caùc doanh 

nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi 

taïi TP. Hoà Chí Minh 

Thaønh phoá 1 naêm 50 Thö kyù 2000 Ñaït 

8 

Toång keát 10 naêm quaûn lyù ñaàu tö 

nöôùc ngoaøi taïi TP. Hoà Chí Minh 

(1991-2000) 

Thaønh phoá 1 naêm 100 Thö kyù 2000 Ñaït 

9 

Cô cheá taøi chính trong moâ hình 

Toång coâng ty 

BTC 2 naêm 25 Thö kyù 1999 Ñaït 

10 

Chieán löôïc taøi chính höôùng vaøo 

muïc tieâu naâng cao hieäu quaû kinh teá 

vaø kích thích saûn xuaát 

BTC 2 naêm 25 

Thaønh 

vieân 

1999 Gioûi 

11 

Chính saùch laõi suaát ngaân haøng: 

thöïc traïng vaø kieán nghò ñoåi môùi 

BTC 1 naêm 15 

Chuû 

nhieäm 

1998 Gioûi 

        

3. Đã và đang hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh 

TT Tên SV, HVCH, NCS  Tên luận án 
Năm tốt 

nghiệp 

Bậc đào 

tạo 

Sản phẩm của 

đề tài/dự án 

(chỉ ghi mã số) 

1 Trần Thị Kim Hiểu 

"Các nhân tố tác động đến sự hài 

lòng của đối tượng thụ hưởng chế 

độ bảo hiểm tại ngành Bảo hiểm 

xã hội tỉnh An Giang" 

2014 Thạc sỹ 63.34.05 

2 Phạm Thị Thu Hồng 

Nghiên cứu sự hài lòng của khách 

hàng sử dụng dịch vụ tín dụng tại 

ngân hàng nông nghiệp và phát 

triển nông thôn Việt Nam chi 

nhánh An Giang 

2014 Thạc sỹ 63.34.05 

3 Lê Thị Hồng Hạnh 
Xây dựng chiến lược kinh doanh 

cho công ty TNHH Quang Lộc 
2013 Thạc sỹ 63.34.05 

4 

Nguyeãn Thò Thanh 

Lieân 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực ở TP. Hồ Chí Minh trong quá 

trình hội nhập kinh tế quốc tế 

2012 Tieán syõ 62.31.01.01 
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5 Phaïm Thò Bích Hoa 

Phaân tích vaø naâng cao hieäu quaû 

taøi chính cuûa toång coâng ty haøng 

khoâng Vieät Nam 

2011 Thaïc syõ 60.31.03 

6 

Nguyeãn Long 

Phöôûng 

Phaân tích baùo caùo taøi chính cuûa 

toång coâng ty GT 6 cienco 6 

2006 Thaïc syõ 60.31.03 

7 Nguyeãn Traàn Huy 

Xaây döïng chính saùch thaåm ñònh 

döï aùn ñaàu tö theo hình thöùc BOT 

ôû Vieät Nam. 

2005 Thaïc syõ 60.31.03 

8 Nguyeãn Quoác Tuaán 

Phaân tích ruõi ro veà maët taøi chính 

cuûa döï aùn ñaàu tö xaây döïng trong 

giai ñoaïn thi coâng 

2004 Thaïc syõ 60.5.8.90 

9 

Nguyeãn Minh Chaâu 

Khanh 

Phaân tích hieäu quaû kinh doanh vaø 

tình hình taøi chính cuûa coâng ty tö 

vaán xaây döïng giao thoâng 533 – 

chi nhaùnh TP. Hoà Chí Minh 

2003 Thaïc syõ 60.5.8.90 

III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ 

1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học (chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo) 

1.1 Sách xuất bản Quốc tế 

TT Tên sách 

Sản phẩm của 

đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 
Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Tác giả/  

đồng tác giả 

Bút 

danh 

1       

2       

       

       

1.2. Sách xuất bản trong nước  

TT Tên sách 

Sản phẩm của 

đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 
Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Tác giả/  

đồng tác giả 

Bút 

danh 

       

1 Bài tập và Bài giải kế toán Mỹ  Nhà xuất bản 

lao động xã 

hội. 

2013 Tác giả  

2 Kế toán Mỹ đối chiếu kế toán Việt 

Nam. Lý thuyết Bài tập và Bài giải 

 Nhà xuất bản 

lao động xã 

hội. 

2012 Tác giả  

3 Tài liệu u-online.vn  U-online.vn 2012 Tác giả  

4 Bài tập kế toán tài chính 1  Nhà xuất bản 

thống kê 

2011 Tác giả  

5 Bài tập kế toán tài chính 2  Nhà xuất bản 2011 Tác giả  



5 

thống kê 

6 Bài tập kế toán tài chính 3  Nhà xuất bản 

thống kê 

2011 Tác giả  

7 Phân tích và dự báo kinh doanh  Nhà xuất bản 

thống kê 

2011 Tác giả  

8 Phân tích báo cáo tài chính  Nhà xuất bản 

thống kê 

2011 Tác giả  

9 Bài tập và bài giải Kế toán quản trị  Nhà xuất bản 

thống kê 

2011 Tác giả  

10 Kế toán tài chính (phần 4)  Nhà xuất bản 

thống kê 

2010 Tác giả  

11 Kế toán tài chính (phần 3)  Nhà xuất bản 

thống kê 

2010 Tác giả  

12 Kế toán tài chính (phần 2)  Nhà xuất bản 

thống kê 

2009 Tác giả  

13 Ngân hàng đề thi câu hỏi trắc 

nghiệm và bài tập tổng hợp kế toán 

tài chính 

 Nhà xuất bản 

thống kê 

2009 Tác giả  

14 Principles of accounting in Vietnam  Nhà xuất bản 

thống kê 

2009 Tác giả  

15 Kế toán tài chính (phần 1)  Nhà xuất bản 

thống kê 

2009 Tác giả  

16 Ngân hàng đề thi câu hỏi trắc 

nghiệm và bài tập tổng hợp nguyên 

lý kế toán 

 Nhà xuất bản 

thống kê 

2008 Tác giả  

17 Kế toán quản trị (Lý thuyết, bài tập 

và bài giải) 

 Nhà xuất bản 

thống kê 

2008 Tác giả  

18 Kế toán dành cho giám đốc  Nhà xuất bản 

giao thông vận 

tải 

2007 Tác giả  

19 Hướng dẫn thực hành Kế toán thuế 

và báo cáo thuế 

 Nhà xuất bản 

Lao động Xã 

hội 

2007 Tác giả  

20 Kế toán đại cương – Lý thuyết và 

bài tập 

 Nhà xuất bản 

giao thông vận 

tải 

2007 Đồng tác giả  

21 Thực hành Kế toán Mỹ  Nhà xuất bản 

thống kê 

2007 Tác giả  

22 Kế toán Mỹ đối chiếu kế toán Việt 

Nam 

 Nhà xuất bản 

thống kê 

2007 Tác giả  

23 Phân tích hoạt động kinh doanh – 

Lý thuyết bài tập và bài giải 

 Nhà xuất bản 

thống kê 
2006 Đồng tác giả  

24 Kế toán giá thành  NXB Đại học 

Quốc gia 

TP.HCM 

2006 Tác giả  

25 Kế toán và Kiểm toán  NXB Đại học 

Quốc gia 

TP.HCM 

2006 Tác giả  
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26 Kế toán và Thuế trong các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

Sản phẩm của 

đề tài 
NXB Đại học 

Quốc gia 

TP.HCM 

2006 Tác giả  

27 Bài tập và Bài giải Kế toán Chi phí 

Giá thành 

 Nhà xuất bản 

thống kê 

2006 Tác giả  

28 Kế toán Chi phí Giá thành  Nhà xuất bản 

thống kê 

2006 Tác giả  

29 Bài tập và Bài giải Kế toán thương 

mại, dịch vụ và kinh doanh xuất 

nhập khẩu 

 Nhà xuất bản 

thống kê 

2006 Tác giả  

30 Kế toán thương mại, dịch vụ và 

kinh doanh xuất nhập khẩu 

 Nhà xuất bản 

thống kê 

2006 Tác giả  

31 Bài tập và Bài giải Kế toán tài 

chính 

 Nhà xuất bản 

thống kê 

2006 Tác giả  

32 Kế toán Tài chính  Nhà xuất bản 

thống kê 

2006 Tác giả  

33 Giáo trình Kế toán Tài chính  Nhà xuất bản 

thống kê 

2006 Tác giả  

34 Bài tập và bài giải Nguyên lý Kế 

toán 

 Nhà xuất bản 

thống kê 

2006 Tác giả  

35 Kế toán đại cương (Nguyên lý Kế 

toán) 

 Nhà xuất bản 

thống kê 
2005 Đồng tác giả  

36 Nguyên lý Kế toán – Lý thuyết và 

Bài tập 

 Nhà xuất bản 

thống kê 

2005 Tác giả  

37 Cơ chế tài chính trong mô hình 

Tổng công ty, tập đoàn kinh tế 

Sản phẩm của 

đề tài 

Nhà xuất bản 

tài chính 

2001 Đồng tác giả  

38 Đầu tư nước ngoài ở TP. Hồ Chí 

Minh thời kỳ 1991-2000 

Sản phẩm của 

đề tài 

Nhà xuất bản 

tài chính 

2001 Đồng tác giả  

39 Định giá chuyển giao và chuyển giá 

tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư  

nước ngoài ở TP. Hồ Chí Minh 

Sản phẩm của 

đề tài 

Nhà xuất bản 

tài chính 

2000 Đồng tác giả  

2. Các bài báo 

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,  

trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 

ISSN 

Điểm 

IF 

     

     

     

     

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,  

trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 

ISSN 

Điểm 

IF 

1 Participating in the Asean economic community (AEC),  ISSN  
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opportunities and challenges for Vietnam in the context 

of joining Trans-Pacific Partnership (TPP). Số 17(27) 

tháng 07-08/2014 

1859-428X 

2 

Phan Đức Dũng (2012)”Thuế thu nhập cá nhân đánh 

trên thu nhập tích lũy sẽ giúp hạn chế việc mua bán hóa 

đơn và thanh toán bằng tiền mặt tại doanh nghiệp.” Tạp 

chí Kế toán- kiểm toán số 109 (10/2012) 

 ISSN  

1859-1914 

 

3 

Phan Đức Dũng & Phạm Anh Tuấn (2012) “Các yếu tố 

ảnh hưởng đến quá trình tin học hóa các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ tài Việt Nam”. Tạp chí Kiểm toán số 4(137) 

năm 2012 

 ISSN 

 0868-3237 

 

4 

Phan Đức Dũng (2010) “Luật Kế toán một số nội dung 

cần sửa đổi”. Tạp chí kế toán số 87 năm 2010 

   

5 

Phan Đức Dũng (2009) “Những vướng mắc cần giải 

quyết khi hợp nhất báo cáo tài chính đối với những cổ 

phiếu của công ty mẹ do công ty con đầu tư” Tạp chí kế 

toán. Số 81 (12/2009) 

   

6 

Phan Đức Dũng (2006) “Phương pháp phân bổ trong 

ước tính lập dự phòng nợ phải thu khó đòi” Tạp chí kế 

toán, Số 59 (3/2006) 

   

7 

Phan Đức Dũng (2005) “Sự khác biệt giữa phương pháp 

ước tính và phương pháp trực tiếp khi lập dự phòng nợ 

phải thu khó đòi”. Tạp chí kế toán, Số 56 (9/2005) 

15/8/2005 

   

8 

Phan Đức Dũng (2005) “Vướng mắc của doanh nghịêp 

khi thực hiện chuẩn mực kế tóan hàng tồn kho” Tạp chí 

kế toán, Số 55 (8/2005) 15/8/2005 

Saûn phaåm cuûa ñeà 

taøi NCKH 

 

  

9 

Phan Đức Dũng (2005): “Sự khác biệt giữa phương 

pháp vốn chủ sở hữu và phương pháp giá gốc đối với 

các khoản đầu tư vào công ty liên kết” Tạp chí kế toán, 

Số 53 (4/2005) 15/4/2005 

   

10 

“Chi phí nghiên cứu phát triển của các công ty đa quốc 

gia trong chính sách định giá chuyển giao” Tạp chí phát 

triển kinh tế số 171, 01/2005, đồng tác giả với PGS. TS. 

Nguyễn Văn Trình 

   

11 

Phan Đức Dũng (2004): “Hoa hồng đại lý theo Thông tư 

88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 – Thực trạng và Giải 

pháp” Tạp chí kế toán, Số 51 (12/2004) 15/12/2004 

Saûn phaåm cuûa ñeà 

taøi NCKH 

  

12 

Phan Đức Dũng (2004): “Thông tư 128/2003/TT-BTC 

và vấn đề kế toán chênh lệch tỷ giá” Tạp chí kế toán, Số 

47 (4/2004) 15/4/2004 

Saûn phaåm cuûa ñeà 

taøi NCKH 

  

13 

“Để chuẩn mực kiểm toán phát huy tác dụng,” Thời báo 

tài chính Việt Nam, Số 74 (422) ngày 17/12/1999 đồng 

tác giả với ThS. Đặng Xuân Cảnh 

Saûn phaåm cuûa ñeà 

taøi luaän vaên Tieán syõ 

  

14 “Transfer Pricing – Technique or Manauver ?” Business    



8 

Vietnam, Vol.11 – No. 10 15/11-15/12/99, đồng tác giả 

với TS. Nguyễn Ngọc Thanh 

15 

“Tầm quan  trọng của các chỉ số trong báo cáo lưu 

chuyển tiền tệ đối với công tác phân tích đánh giá tình 

hình tài chính của doanh nghiệp,” Tạp chí phát triển 

kinh tế, Số 109, 11/1999 

Saûn phaåm cuûa ñeà 

taøi luaän vaên Tieán syõ 

ISSN  

1859-1124 

 

16 

“Để đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp khi có 

thị trường chứng khoán,” Thời báo Tài chính Việt Nam, 

Số 7 (Số 53) 15/7/1999 

   

17 

“Vướng mắc và kiến nghị khi áp dụng chế độ kế toán 

Việt Nam tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài,” Tạp chí kế toán, Số 18 (6/1999) 15/6/1999. 

Saûn phaåm cuûa ñeà 

taøi luaän vaên Tieán syõ 

  

18 

“Sử dụng lạm phát như một phương thuốc giúp tăng 

trưởng kinh tế,” TT kinh tế ngân hàng, Số 10/98 ngày 

15/10/1998. đồng tác giả với Chuyên viên ngân hàng Vũ 

Ngọc Nhung. 

   

19 

“Chính sách chuyển giá của các Công ty  đa quốc gia,” 

Thời báo tài chính Việt Nam, Số 9 (Số 43) 15/9/1998. 
Saûn phaåm cuûa ñeà 

taøi nghieân cöùu KH 

  

20 

“Doanh nghiệp và thị trường xuất khẩu, Thời báo Tài 

chính Việt Nam,” Số 32 (Số 258)  6/8/1998, đồng tác giả 

với TS. Nguyễn Ngọc Thanh. 

   

21 

“Phát huy nội lực trong công nghiệp hóa-hiện đại hóa 

đất nước,” Tạp chí tài chính, Số 7 (Số 405) 7/1998, đồng 

tác giả với PGS. Võ Thành Hiệu. 

   

22 

“Đầu tư liên doanh với nước ngoài – Những vấn đề đặt 

ra,” Thời báo Tài chính Việt Nam, Số 5 (Số 39) 

15/5/1998, đồng tác giả với PGS. Võ Thành Hiệu. 

   

23 
“Giải pháp để tạo vốn cho các doanh nghiệp,” Thời báo 

Tài chính Việt Nam, Số 32 (Số 206)  7/8/1997. 
   

24 
“Tỷ giá hối đoái Việt nam – Những giải pháp,” Thời báo 

Tài chính Việt Nam, Số 44 (Số 218) 30/10/1997 
   

25 

“Giảm lãi suất – điều kiện cần nhưng chưa đủ để tạo vốn 

cho doanh nghiệp,” Tạp chí Tài chính, Số 9 (Số 395)  

9/1997. 

   

26 

“Relationship between devaluation and export-import 

business in Vietnam Today”, Tạp chí phát triển kinh tế 

số 39, 11/1997 

 ISSN  

1859-1116 

 

27 
“Vai trò của kiểm toán trong nền kinh tế quốc dân”, Tạp 

chí phát triển kinh tế số 83, 9/1997 

 ISSN  

1859-1124 

 

28 
Factor affecting efficience accounting information 

system in small and medium enterprice in Vietnam 

 ISSN 

2223-5078 

 

29 

“What should be done to make best use of Finance 

Leasing?,” Business Vietnam, Vol.12 – No.1 15/2 – 

15/3/2000 

   

30 
“Problems and Remedies for Accounting System,” 

Business Vietnam, Vol.12 – No. 8, 1999 

Saûn phaåm cuûa ñeà 

taøi NCKH 
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2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, 

nơi tố chức 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 

 ISBN Ghi chú 

1 

Phan Đức Dũng: “Factors affecting cost volatility in 

vietnam’s manufacturing enterprises”, October 26-29, 

2014 

  Taipei 

Taiwan, 

ROC 

2 

Phan Đức Dũng “Participating in the Asean economic 

community (AEC), opportunities and challenges for 

Vietnam in the context of joining Trans-Pacific 

Partnership (TPP), May 14, 2014, in HCM city, 

Vietnam” 

  

HCM 

city, 

Vietnam 

3 

Phan Đức Dũng; “Direct intervention of the Vietnam 

state affecting the quality of financial statements in 

business, November 10-13, 2013, in Bali, Indonesia.” 

  Bali, 

Indones

-ia 

4 

Phan Đức Dũng, Phạm Anh Tuấn: “Accounting system 

affecting efficiency of small  and medium enterprises in 

Vietnam, October, 21-23, 2012, in Hawaii, USA” 

  
Hawaii, 

USA 

5 

Phan Đức Dũng, Phạm Anh Tuấn: “Factors affecting 

efficiency of accounting information system in small 

and medium enterprises in Vietnam, June 7-9, 2012, in 

Thailand” 

 ISSN 

2223-5078 Thái 

Lan 

6 

Phan Đức Dũng, Phạm Thị Bích Hoa: “Passenger 

service quality affecting Vietnam airlines’ 

business efficiency, to be held in Beijing, China, from 

October 16 – 19, 2011.” 

  

Trung 

Quốc 

7 

Phan Đức Dũng: “Renewal program and method 

teaching specialized on accounting and audit is two 

factors contributing to improve the training quality at 

university, April, 21, 2011, in HCM city, Vietnam.” 

  

Việt 

Nam 

8 

Phan Đức Dũng, Nguyễn Thị Thanh Liên: “Solutions 

To Improve The Educational Resources Of Information 

Technology In Vietnam, August, 19, 2010, in HCM 

city, Vietnam.” 

  

Việt 

Nam 

9 

Phan Đức Dũng: “Information Technology Applied 

Intruction at “Accounting Department in The 

University” In Trainging Programme Specialty 

Accounting, Augustl, 20, 2010, in Phan Thiet city, 

Vietnam.” 

  

Việt 

Nam 

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, 

nơi tố chức 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 

 ISBN Ghi chú 

1 

Phan Đức Dũng, Kỷ yếu; “Phát triển bền vững của Việt 

Nam trong bối cảnh mới của hội nhập quốc tế và biến 

đổi khí hậu: Thực trạng và những vấn đề đặt ra cho 

tương lai”. “Hệ thống pháp lý và nguồn nhân lực góp 

Đề tài nhà nước 

KX04.11/11-15 

ISBN: 978-

604-73-

1928-2  
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phần xây dựng nền kinh tế Việt Nam phát triển bền 

vững.” 

2 

Phan Đức Dũng; “Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình 

Dương (TPP) – Cơ hội và Thách thức đối với nền kinh 

tế Việt Nam. Hội thảo khoa học Quốc gia ngày 

10/12/2013 tại trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.” 

  

 

3 

Phan Đức Dũng: “Hệ thống pháp lý và nguồn nhân lực 

góp phần xây dựng nền kinh tế Việt Nam phát triển bền 

vững. Hội thảo khoa học Quốc gia ngày 26/09/2013 tại 

trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ 

Chí Minh.” 

  

 

4 

Phan Đức Dũng: “Vận dụng kiến thức Toán – Thống kê 

trong việc xây dựng mô hình kế toán nghiên cứu những 

yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính. Hội 

thảo khoa học: “Giảng dạy tóan cho sinh viên và học 

viên cao học khối ngành kinh tế” ngày 22/12/2012 tại 

trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ 

Chí Minh.” 

  

 

5 

Phan Đức Dũng: “Một thể chế kinh tế phù hợp cho sự 

tăng trưởng bền vững của nền kinh tế Việt Nam. Hội 

thảo Khoa học "Thể chế và vai trò của thể chế trong 

phát triển kinh tế tại Việt Nam" ngày 5/12/2012 tại 

trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ 

Chí Minh.” 

  

 

6 

Phan Đức Dũng: “Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước 

là giải pháp cần thiết để tái cấu trúc nền kinh tế. Trường 

Đại học Kinh tế – Luật tổ chức vào ngày 20/10/2012.” 

  

 

7 

Phan Đức Dũng, Phạm Anh Tuấn: “Các nhân tố ảnh 

hưởng đến hiệu quả hệ thống thông tin kế toán tại các 

doanh nghiệp Việt Nam. Trường Đại học Kinh tế – Luật 

tổ chức vào ngày 7/9/2012.” 

  

 

8 

Phan Đức Dũng: “Một số nội dung cần trao đổi để Dự 

thảo Luật quản lý thuế thực sự đi vào cuộc sống. 

Trường Đại học Kinh tế – Luật tổ chức vào ngày 

04/05/2012.” 

  

 

9 

Phan Đức Dũng: “Luật kế toán – Cơ sở pháp lý cần thiết 

để quản trị công ty. Trường Đại học Kinh tế – Luật tổ 

chức vào ngày 29/12/2011.” 

  

 

10 

Phan Đức Dũng: “Đổi mới tư duy bước đầu hình thành 

những tố chất cần thiết cho một nhà quản trị. Trường 

Đại học Kinh tế – Luật tổ chức vào ngày 26/2/2011” 

  

 

11 

Phan Đức Dũng:  “Xây dựng chương trình đào tạo 

ngành kế toán – kiểm toán theo mô hình hướng vào thực 

hành” Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng 

nhu cầu xã hội đối với ngành kế toán kiểm toán. Khoa 

Kinh tế – Luật tổ chức vào ngày 17/12/2010.” 

  

 

12 
Phan Đức Dũng:  “Hoàn thiện nội dung chương trình 

đào tạo của Khoa kế toán – Kiểm toán trường Đại học 
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Kinh tế Luật. Khoa Kinh tế – Luật tổ chức vào ngày 

17/12/2010.” 

13 

Phan Đức Dũng: “Chiến lược kinh doanh của các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ trong thời kỳ khủng hoảng. Khoa 

Kinh tế – Luật tổ chức vào năm 2010. 

  

 

14 

Phan Đức Dũng: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế 

thế giới” tại Hội thảo khoa học của Khoa Kinh tế – Luật 

tổ chức vào ngày 20/06/2009 với chủ đề “Nâng cao 

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời kỳ hội 

nhập kinh tế thế giới. 

  

 

15 

Phan Đức Dũng: “Cần phải làm gì để đổi mới phương 

pháp giảng dạy ở bậc đại học” tại Hội thảo khoa học của 

Khoa Kinh tế – Luật tổ chức vào ngày 29/02/2009 với 

chủ đề “Đổi mới phương pháp giảng dạy” 

  

 

16 

Phan Đức Dũng: “Khủng hoảng tài chính toàn cầu giải 

pháp nào cho nền kinh tế Việt Nam” tại Hội thảo khoa 

học của Khoa Kinh tế – Luật tổ chức vào ngày 

26/01/2009 với chủ đề “Khủng hoảng tài chính toàn 

cầu” 

  

 

17 

Phan Đức Dũng: “Những giải pháp về lao động cho khu 

công nghiệp, khu chế xuất Việt Nam trong giai đoạn 

hiện nay” tại Hội thảo khoa học của Khoa Kinh tế – 

Luật tổ chức vào ngày 26/04/2008 với chủ đề “Doanh 

nghiệp Việt Nam với vấn đề quản trị nhân sự trong quá 

trình hội nhập kinh tế quốc tế” 

  

 

18 

Phan Đức Dũng:  “Chính sách chuyển giá và chiến lược 

bán phá giá của các công ty có quan hệ liên kết” Bài 

thuyết trình tại Hội thảo Khoa học của Khoa Kinh tế tổ 

chức vào ngày 30/11/2007 

  

 

19 

Phan Đức Dũng:  “Mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc 

nhìn dưới góc độ năng lực cạnh tranh quốc gia” Bài 

phát biểu tại buổi hội thảo Khoa học “Quan hệ Trung 

Quốc – ASEAN – Nhật Bản trong bối cảnh quốc tế mới 

và tác động của nó tới Việt Nam” Do Viện Nghiên cứu 

Đông Bắc Á thuộc Viện khoa học xã hội Việt Nam và 

Khoa Kinh tế – Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh phối 

hợp tổ chức vào tháng 11 năm 2004 

  

 

20 

Phan Đức Dũng:  “Chất lượng giảng dạy Đại học – 

Thực trạng và giải pháp” Báo cáo tại Hội nghị Các giải 

pháp cơ bản để nâng cao chất lượng giảng dạy và quản 

lý đào tạo của Khoa Kinh tế – Đại học Quốc gia TP. Hồ 

Chí Minh vào tháng 6 năm 2004 

  

 

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG  

1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ 

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp Năm cấp 

1     

2     
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2. Bằng phát minh, sáng chế 

TT Tên bằng 

Sản phẩm của 

đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 
Số hiệu 

Năm 

cấp 
Nơi cấp 

Tác giả/ 

đồng tác 

giả 

1       

2       

       

3. Bằng giải pháp hữu ích 

TT Tên giải pháp 

Sản phẩm của 

đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 
Số hiệu 

Năm 

cấp 
Nơi cấp 

Tác giả/ 

đồng tác 

giả 

1       

2       

       

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu 

TT 
Tên công nghệ/ giải  pháp hữu ích 

 đã chuyển giao 

Hình thức, quy mô, địa chỉ  

áp dụng 

Năm 

chuyển giao 

Sản phẩm của 

đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

1     

2     

     

V. THÔNG TIN KHÁC 

1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước  

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh 

    

    

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị  

về KH&CN 

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh 

    

    

3. Tham gia làm việc tại Trường  Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời 

TT Thời gian Tên Trường  Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia 

    

    

TP.HCM, ngày  …..    tháng…..   năm ……. 

Thủ trưởng Đơn vị  

 (ký tên, đóng dấu) 

TP.HCM, ngày 21  tháng 10  năm 2014 

Người khai  

(ký tên) 
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    Phan Đức Dũng 

 


