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Các nhân tố ảnh hưởng đến 
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chính tại Việt Nam 

Trường 2017 Chủ nhiệm 

 

 

 



 

2. Bài báo/kỷ yếu khoa học 
 

TT Tên bài báo  Năm 
công 

bố 

Tên hội thảo/tạp chí  

1 
Ảnh hưởng tín hiệu gian lận và lãi cơ 

bản trên cổ phiếu đến giá cổ phiếu trên 
TTCK VN 

2017 
Tạp chí khoa học Đại học 

Mở HCM, ISSN 1859-3453, 
T6 

2 
Đo lường tính so sánh được của thông 

tin báo cáo tài chính 2017 
Tạp chí nghiên cứu khoa 

học kiểm toán, ISSN 1859–
1671,T5 

3 
Các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ 

hoài nghi nghề nghiệp tại các công ty 
kiểm toán Việt Nam 

2017 
Tạp chí kinh tế & dự báo, 

ISSN 0866–7120, T5 

4 
Tác động của lãi cơ bản trên cổ phiếu 

và hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến giá 
cổ phiếu trên TTCK VN 

2017 
Tạp chí công nghệ ngân 

hàng, ISSN 1859–3682 T5 

 5 
Nghiên cứu và xu hướng phát triển 
kiểm toán và dịch vụ đảm bảo cho 
trách nhiệm xã hội tại Việt Nam 

2017 
Tạp chí nghiên cứu khoa 

học kiểm toán, ISSN 1859–
1671,T2 

6 
Factors Effect on Capital Structure The 
Case of Delisted Companies on the 
Vietnam Stock Market 

2016 
VNU Journal of Science: 
Economics and Business. 

ISSN 0866-8612 

7 

Tác động của đặc trưng doanh nghiệp 
đến tính kịp thời của công bố thông tin 
báo cáo tài chính: Nghiên cứu thực 
nghiệm trên thị trường chứng khoán 
Việt Nam 

2016 
Tạp chí Phát triển khoa học 

và công nghệ - ĐHQG – 
HCM, Số Q4, tập 19 

8 

Tác động của hành vi điều chỉnh thu 
nhập đến khả năng hoạt động liên tục 
trong kế toán: Nghiên cứu thực nghiệm 
cho các doanh nghiệp niêm yết tại Việt 
Nam 

2016 
Tạp chí Phát triển khoa học 

và công nghệ - ĐHQG – 
HCM, Số Q3, tập 19 

9 

The impact of capital structure choice 
on firm’s financial performance: An 
empirical analysis of delisted firms in 
Vietnam 

2016 
Journal of Science Ho Chi 
Minh City Open University, 

Vol 3(19) 

10 
Tác động của đặc trưng doanh nghiệp 
đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận trên 
thị trường chứng khoán Việt Nam 

2016 Hội thảo quốc gia “ Doanh 
nghiệp Việt Nam trong TPP” 

11 
Ra quyết định đầu tư dựa trên hành vi 
quản trị lợi nhuận các công ty tại việt 
nam 

2016 Hội thảo "Phát triển năng lực 
khởi nghiệp" 

12 Tác động của hành vi điều chỉnh thu 2016 Tạp chí phát triển  & hội 



nhập đến rủi ro vi phạm khả năng hoạt 
động liên tục trên thị trường chứng 
khoán Việt Nam 

nhập, ISSN 1859-428X, 
(T7+8) 

13 
Thái độ hoài nghi nghề nghiệp trong 
hành động phù hợp trong kiểm toán 
báo cáo tài chính 

2016 Tạp chí kế toán và kiểm 
toán, ISSN 1859–1914, T9 

14 

Ảnh hưởng của công bố thông tin báo 
cáo tài chính đến hành vi điều chỉnh lợi 
nhuận trên thị trường chứng khoán Việt 
Nam 

2016 Tạp chí kinh tế & dự báo, 
ISSN 0866–7120 

15 

Nâng cao tính kịp thời của công bố 
thông tin báo cáo tài chính trên thị 
trường chứng khoán việt nam  khi hội 
nhập cộng đồng kinh tế Asean 

2016 

Hội thảo “ĐỊNH VỊ VỊ TRÍ 
VIỆT NAM TRONG HỘI 

NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH 
TẾ ASEAN (AEC)” 

16 
Nâng cao thái độ hoài nghi nghề 
nghiệp của kiểm toán viên trong kiểm 
toán báo cáo tài chính 

2016 
Tạp chí nghiên cứu khoa 

học kiểm toán, ISSN 1859–
1671,T11 

17 
Nâng cao năng lực nghề nghiệp của 
sinh viên ngành kế toán-kiểm toán 
trong bối cảnh khởi nghiệp hiện nay 

2016 
Hội thảo quốc gia “ Khởi 

nghiệp” 

18 
Ứng dụng bộ chỉ số GOV-SCORE để 
đánh giá quản trị công ty trong làn sóng 
khởi nghiệp hiện nay 

2016 Hội thảo quốc gia “ Khởi 
nghiệp” 

 

 


