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Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

 

 

 

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên: HỒ XUÂN THỦY 

2. Ngày sinh:          24/03/1976                                                              

3. Nam/nữ: Nữ 

4. Nơi đang công tác:  

Trường/viện: ĐH Kinh tế- Luật 

Phòng/ Khoa: Khoa Kế toán- Kiểm toán 

Bộ môn: Kế toán  

Chức vụ: Trưởng khoa Khoa Kế toán – Kiểm toán 

5. Học vị: Tiến sĩ                               Năm đạt: 2016 

6. Học hàm:                             năm phong: 

7. Liên lạc:  

TT  Cơ quan Cá nhân 

1 Địa chỉ Địa chỉ: Khoa Kế toán- Kiểm toán 
14/10 Văn Chung, P13, Q. Tân 

Bình 

2 Điện thoại/ fax 08.37244518 0903.689.991 

3 Email  hoxuanthuy@uel.edu.vn 

4 Website   

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 Tiếng Anh  x   x   x  x   

2              

 

9. Thời gian công tác: 

Thời gian Nơi công tác Chức vụ 

1998- 2004 ĐH Văn Lang Giảng viên 

2004- 2016 Khoa Kế toán- Kiểm toán, Đại học Kinh tế- Luật- ĐHQG TPHCM Giảng viên 
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2016- 2019 Khoa Kế toán- Kiểm toán, Đại học Kinh tế- Luật- ĐHQG TPHCM Trưởng Bộ môn Kế toán 

2019-2020 Khoa Kế toán- Kiểm toán, Đại học Kinh tế- Luật- ĐHQG TPHCM 
Phó trưởng Khoa phụ 

trách  

2020- đến nay Khoa Kế toán- Kiểm toán, Đại học Kinh tế- Luật- ĐHQG TPHCM Trưởng Khoa 

10. Quá trình đào tạo: 

Bậc đào 

tạo 

Thời 

gian 
Nơi đào tạo 

Chuyên 

ngành 
Tên luận án tốt nghiệp 

Đại học 
1994-

1998 

ĐH Tài chính kế 

toán. TP. HCM 

Kế toán- 

Kiểm toán 

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại 

công ty đường Khánh Hội 

Thạc sỹ 
1998-

2003 

ĐH Kinh tế- 

TP.HCM 

Kế toán- 

Kiểm toán 

Hoàn thiện hệ thống kế toán tại các công ty cổ 

phần niêm yết tại Việt Nam 

Tiến sỹ 
2011-

2016 

ĐH Kinh tế- 

TP.HCM 
Kế toán 

Sự thích hợp của chuẩn mực báo cáo tài chính 

quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng tại 

Việt Nam 

Tiến sỹ 

Khoa học 
    

 

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY 

1. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu  

1.1. Lĩnh vực chuyên môn: 

- Lĩnh vực: Kinh tế 

- Chuyên ngành: Kế toán- Kiểm toán 

- Chuyên môn: Kế toán tài chính 

1.2. Hướng nghiên cứu: 

1. Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế; 

2. Chất lượng thông tin báo cáo tài chính 

3. Chất lượng kiểm toán, quản trị lợi nhuận 

4. Đào tạo Kế toán – Kiểm toán… 

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 

Phương hướng và giải pháp hoàn 

thiện lập và ghi nhận chứng từ chỉ 

tiêu bán hàng 

 
2008-

2009 
 Tham gia 

Đã 

nghiệm thu 
Khá 

2 

Khoảng cách giữa mong đợi của xã 

hội và nhận thức của kiểm toán viên 

về trách nhiệm của kiểm toán viên 

khi kiểm toán báo cáo tài chính: 

bằng chứng thực nghiệm ở Việt 

Nam 

 
2013-

2014 
 Tham gia 

Đã 

nghiệm 

thu 

Giỏi 
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3 

Các nhân tố bên ngoài doanh 

nghiệp tác động đến tính thích đáng 

của chất lượng thông tin BCTC 

 
2014-

2015 
 Tham gia 

Đã 

nghiệm 

thu 

Khá 

4 

Đánh giá sự phù hợp của IFRS for 

SMEs- Bằng chứng thực nghiệm tại 

Việt Nam 

 
2014-

2015 
 Chủ nhiệm 

Đã 

nghiệm 

thu 

Khá 

5 

Các nhân tố tác động đến chất 

lượng thông tin báo cáo tài 

chính trong các doanh nghiệp 

Việt Nam 

 
2019-

2020 
 Tham gia  

Đã 

nghiệm 

thu 

Tốt 

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 Nguyễn Tuyết Nhung 
Hoàn thiện kế toán các khoản dự 

phòng trong doanh nghiệp hiện nay 
2008 

Chính 

quy 

Đề tài NCKH 

SV 

2 Trần Nữ Quỳnh 
Hoàn thiện kế toán các khoản dự 

phòng trong doanh nghiệp hiện nay 
2008 

Chính 

quy 

Đề tài NCKH 

SV 

3 Hồ Trọng Đức 

Những nhân tố ảnh hưởng đến việc 

lựa chọn chính sách kế toán và ước 

tính kế toán của các công ty hoạt 

động tại Việt Nam 

2017-

2019 

Chính 

quy 

Luận văn cao 

học 

4 
Nguyễn Thị Huyền 

Trang 

Các nhân tố ánh hưởng đến cấu trúc 

vốn của các công ty niêm yết trên Sở 

giao dịch chứng khoán Hà Nội 

2017-

2019 

Chính 

quy 

Luận văn cao 

học 

5 

Đinh Lê Minh Hiếu, 

Dzoãn Khoa Danh, 

Phạm Phú Thành Đạt, 

Nguyễn Hồng Ngọc, 

Phạm Như Ngọc 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng 

đến hiệu quả tài chính của công ty 

niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng 

khoàn Hà Nội 

2018 
Chính 

quy 

Đề tài NCKH 

SV- Giải ba cấp 

trường 

6 

Trần Ngọc Mai Anh, 

Nguyễn Thị Thùy 

Linh, Phạm Hữu 

Thiện, Trần Thị Thùy 

Trang, Nhan Gia Phú 

Nghiên cứu các nhân tố thuộc kiểm 

toán viên ảnh hưởng đến chất lượng 

kiểm toán BCTC các DN niêm yết tại 

Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM 

2020 
Chính 

quy 

Đề tài NCKH 

SV- Giải ba cấp 

trường 

 

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 
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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 Kế toán đại cương  NXB ĐHQG 2005 Tham gia biên 

soạn 

 

2 Bài tập kế toán đại cương  NXB ĐHQG 2005 Tham gia biên 

soạn 

 

3 Kế toán tài chính  NXB ĐHQG 2006 Tham gia biên 

soạn 

 

4 Kế toán thuế  NXB ĐHQG 2008 Tham gia biên 

soạn 

 

5 Kế toán ngoại thương  NXB ĐHQG 2010 Tham gia biên 

soạn 

 

6 Bài tập kế toán ngoại thương  NXB ĐHQG 2010 Tham gia biên 

soạn 

 

7 Bài tập kế toán tài chính  NXB ĐHQG 2010 Tham gia biên 

soạn 

 

8 Giáo trình Nguyên lý kế toán 
 NXB ĐHQG 

2016 
Tham gia biên 

soạn 

 

9 Kế toán tài chính 1 
 NXB ĐHQG 

2016 
Tham gia biên 

soạn 

 

10 Kế toán tài chính (dùng cho SV 

khối ngành Kinh tế và quản lý) 

 NXB ĐHQG 
2017 

Chủ biên  

11 Bài tập Kế toán tài chính (dùng cho 

SV khối ngành Kinh tế và quản lý) 

 NXB ĐHQG 
2017 

Tham gia biên 

soạn 

 

12 Bài tập Kế toán tài chính (dùng cho 

SV chuyên ngành Kế toan-Kiểm 

toán) 

 NXB ĐHQG 

2019 

Đồng chủ biên  

13 Bài tập Nguyên lý kế toán 
 NXB ĐHQG 

2019 
Tham gia biên 

soạn 

 

14 Giáo trình "Kế toán tài chính dùng 
cho SV khối ngành Kinh tế và Quản 

lý" 

 NXB ĐHQG 

2019 

Chủ biên  

 

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 

1 

Pham Quoc Thuan, Ho Xuan Thuy, To Thi Thanh Truc, 

Nguyen Thi Diem Hien, Pham Thi Huyen Quyen. Impact the 

internal control of the credit operations on the credit 

effectiveness of commercial banks: a case of HCMC and 

Dong Nai province. Academy of Strategic Management 
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Journal, 2021 

2 

Pham Quoc Thuan, Ho Xuan Thuy, Pham Thi Huyen Quyen, 

Bui Anh Thanh, Nguyen Thi Phuong Loan. Financial 

Reporting Quality in Pandemic Era: case analysis of 

Vietnamese Enterprises. Journal of Sustainable Finance & 

Investment, 2021. 

   

 

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 
Trình bày báo cáo tài chính công ty cổ phần niêm 

yết- Tạp chí kế toán- số tháng 1/2004  

 ISSN 

1859-1914 

 

2 

Phương pháp kế toán các nghệp vụ liên quan đến cổ 

phiếu của công ty cổ phần niêm yết- Tạp chí kế 
toán- số tháng 4/2004  

 ISSN 

1859-1914 

 

3 

Định hướng xây dựng chuẩn mực báo cáo tài chính 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hòa hợp 

với chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa- Tạp chí phát triển và khoa học 

công nghệ, tập 18, số Q3-2015 

 ISSN 

1859-0128 

 

4 

Nhận thức của doanh nghiệp nhỏ và vừa về chuẩn 

mực kế toán Việt Nam và nhu cầu áp dụng chuẩn 

mực báo cáo tài chính quốc tế cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa- Tạp chí Kinh tế-Kỹ thuật, số 13, tháng 
3/2016 

 ISSN 

0866-7802 

 

5 

Hồ Xuân Thủy, Chuẩn mực báo cáo tài chính cho 

doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ- Kinh 

nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam, Tạp chí 

Kế toán & Kiểm toán, tháng 4/2017 (163) 

 ISSN 

1859-1914 

 

6 

Áp dụng IFRS for SMEs tại Việt Nam- Những vấn 

đề quan tâm, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, tháng 

5/2018 (176) 

 ISSN 

1859-1914 

 

7 

Hồ Xuân Thủy, Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc 

tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa- So sánh và đánh 
giá khả năng áp dụng ở Việt Nam, Tạp chí Kế toán 

& Kiểm toán, tháng 4/2019 (187) 

 ISSN 

1859-1914 

 

8 

Hồ Xuân Thủy, Nguyễn Thị Huyền Trang. Các nhân 

tố ảnh hưởng cấu trúc vốn: Bằng chứng từ các công 

ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, Quý 2, 

2021. 

 ISSN 

1859-0128 

 

9 

Hồ Xuân Thủy, Lê Hữu Tuấn Anh, Phạm Nhật 

Quyên, Phạm Thị Kim Loan, Võ Sông Ngân Hà. Kế 
toán TSCĐ, khoảng cách giữa chuẩn mực quốc tế 

và chuẩn mực Việt Nam. Tạp chí Kế toán & Kiểm 

 ISSN 

1859-1914 
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toán, tháng 6/2021 (213) 

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 

Orientation of the development of Vietnam 

financial reporting standards for small and medium-

sized entities compatible with the international 

financial reporting standards for small and medium-

sized entities. Proceedings of international 

conference on accounting 2015 (ICOA 2015). 
University of Da Nang, May 2015. 

 ISBN 978-

604-84-

0781-0 

 

2     

 

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 

Giảng dạy kế toán tài chính trong tiến trình hội 

nhập kinh tế- Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo 

kế toán- Khoa Kế toán- Kiểm toán- Tháng 11/2010 

  

 

2 

Hội nhập của chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) 

với chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS). Thực trạng 

và thách thức. Hội thảo: Phạm vi giảng dạy các 

chuẩn mực kế toán trong chương trình đào tạo đại 
học sinh viên chuyên ngành kế toán kiểm toán. Đại 

học Kinh tế, TP.HCM, tháng 8/2014. 

 ISBN: 

978-604-

922-400-3 
 

3 

Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa (IFRS for SMEs)- Lợi ích 

và thách thức cho các quốc gia ASEAN. Hội thảo 

khoa học quốc gia: Hội nhập thị trường tài chính 

ASEAN 2015- Cơ hội và thách thức. Đại học Kinh 

tế- Luật, ĐHQG. TP.HCM, tháng 10/2015. 

 ISBN: 

978-604-

73-3618-0 
 

4 

Việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (IFRS for SMEs) tại 
Việt Nam. Hội thảo khoa học cấp trường: Những 

xu hướng mới trong nghiên cứu kế toán trên thế 

giới và yêu cầu đổi mới nội dung giảng dạy kế toán 

đối với các bậc đào tạo của trường Đại học Kinh tế 

TP.HCM, tháng 10/2016. 

 ISBN: 

978-604-
922-400-3 

 

5 

Hồ Xuân Thủy, 2017. Chuẩn mực báo cáo tài chính 

quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: những vấn đề 

nổi bật trong triển khai áp dụng ở các quốc gia trên 

thế giới. Hội thảo: Những vấn đề về kế toán-kiểm 

toán được quan tâm trong nghiên cứu khoa học và 

 ISBN: 

ISBN 978-

604-73-

5592-1  
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trong thực tiễn hiện nay. Đại học Kinh tế- Luật, 

ĐHQG. TP.HCM, tháng 10/2017. 

6 

Hồ Xuân Thủy, 2017. Đánh giá cách thức áp dụng 

chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trên thế giới. Hội thảo: Những 

vấn đề về kế toán-kiểm toán được quan tâm trong 

nghiên cứu khoa học và trong thực tiễn hiện nay. 

Đại học Kinh tế- Luật, ĐHQG. TP.HCM, tháng 

10/2017. 

 ISBN: 

ISBN 978-

604-73-

5592-1 

 

7 

Hồ Xuân Thủy, 2020. Đào tạo nguồn nhân lực Kế 

toán - Kiểm toán trong bối cảnh chuyển đổi số: 

Thực trạng và giải pháp. Kế toán - Kiểm toán: thực 

trạng và tương lai trong bối cảnh chuyển đổi số. Đại 

học Kinh tế- Luật, ĐHQG. TP.HCM, tháng 11/2020. 

 ISBN: 

978-604-

73-8042-8 
 

8 

Hồ Xuân Thủy, 2021. Chuẩn mực báo cáo tài chính 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (IFRS for SMEs): 

Tổng quan các nghiên cứu. Hội thảo quốc gia: Hội 

tụ chuẩn mực kế toán quốc gia với Chuẩn mực kế 

toán quốc tế, Đà Nẵng, T1/2021 

 ISBN: 

978-604-

84-5572-0 
 

9 

Hồ Xuân Thủy, Lê Hữu Tuấn Anh, Phạm Nhật 

Quyên, Phạm Thị Kim Loan. Kế toán tài sản cố 

định hữu hình: Bàn luận về IAS 16 và VAS 03. Hội 

thảo quốc gia: Hội tụ chuẩn mực kế toán quốc gia 

với Chuẩn mực kế toán quốc tế, Đà Nẵng, T1/2021 

 ISBN: 

978-604-

84-5572-0 
 

 

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     

 

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       

 



8 

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 

    

    

 

Thủ trưởng Đơn vị  

 (ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

TP.HCM, ngày 6  tháng 11  năm 2021 

Người khai  

 

 

Hồ Xuân Thủy 

 


