
Tốt

     

11. Môn học giảng dạy

STT Môn học giảng dạy

9. Thời gian công tác:

Thời gian Nơi công tác Chức vụ

  

10. Quá trình đào tạo:

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

1

8. Trình độ ngoại ngữ:

TT Tên ngoại ngữ
Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu

Tốt Khá TB Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá
TB

1  Địa chỉ  Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Thủ Đức, TP.HCM
 105/2 Dương Đình Hội, Phường Phước Long B, Quận 9, 
Tp Hồ Chí Minh

2  Điện thoại/Fax  028 372 44 551 909600415

3  Email  phongdaotao@uel.edu.vn  ngocttt@uel.edu.vn

4. Nơi đang công tác: 

Phòng/Ban: Khoa Kế toán - Kiểm toán

Chức vụ: 

5. Học vị: Thạc sĩ năm đạt: 

6. Học hàm: năm phong: 

7. Thông tin liên lạc

TT Cơ quan Cá nhân

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC
(Thông tin trong 5 năm gần nhất và có liên quan trực tiếp đến đề tài/dự án đăng ký)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: Trần Thanh Thúy Ngọc

2. Ngày sinh: 01/11/1983

3. Nam/nữ: Nữ



2. 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
(ghi rõ thuộc ISI hay không) Điểm IF

Giáo trình Nguyên lý kế toán
NXB Đại học Quốc 

gia. TP.HCM
2016-2017 Thành viên7

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

Nhà xuất bản Đại học 
Quốc gia TP.Hồ Chí 

Minh
2019-2020 Thành viên

6

Kế toán tài chính 1
Đại học quốc gia 

TP.HCM
2016-2017 Thành viên5

Bài tập Nguyên lý kế toán
NXB Đại học Quốc 

gia TP.HCM
2018-2019 Thành viên4

Bài tập kế toán tài chính
Nhà xuất bản Đại học 
Quốc gia TP.Hồ Chí 

Minh
2018-2019 Thành viên

3

Bài tập Kế toán tài chính (Dùng cho SV khối ngành Kinh 
tế và Quản lý)

Nhà xuất bản Đại học 
Quốc gia

2017-2018 Thành viên2

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

Kế toán tài chính (Dùng cho SV khối ngành Kinh tế và 
Quản lý)

Nhà xuất bản Đại học 
Quốc gia

2017-2018 Thành viên1

1

III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ

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

Hủy 
1

2. 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)

 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán quản 
trị của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

  CS/2017-19 12 tháng 40000000  Thành viên   04/09/2018 

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Đề tài/dự án:

TT Tên đề tài/dự án
Mã số và cấp 

quản lý
Thời gian 
thực hiện

Kinh phí 
Chủ nhiệm/ 

Tham gia
Ngày 

nghiệm thu
Kết quả

12. Hướng nghiên cứu:

STT Hướng nghiên cứu

1

1



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

Thạc sĩ Trần Thanh Thúy Ngọc, Chuyển đổi số của ngân hàng: Từ thế 
giới đến thưc tiên ở Việt Nam. Kinh tế số: Tác động, cơ hội và khả năng 
tận dụng của Việt Nam, 12/10/2020

7

Thạc sĩ Trần Thanh Thúy Ngọc, Vai trò và kỹ năng của nhân viến kế toán 
- kiểm toán trong thời đại công nghệ số. Kế toán - Kiểm toán: Thực trạng 
và tương lai trong bối cảnh chuyển đổi số, 27/11/2020

978-604-73-8042-8
6

Thạc sĩ Trần Thanh Thúy Ngọc, Kế toán môi trường với sự phát triển bền 
vững của các doanh nghiệp việt Nam. Những vấn đề về Kế toán - Kiểm 
toán được quan tâm trong nghiên cứu khoa học và trong thực tiễn hiện 
nay, 05/10/2017

978-604-73-5592
5

Thạc sĩ Trần Thanh Thúy Ngọc, Mô hình xây dựng hệ thống hưu trí ở 
một số quốc gia và kế toán phúc lợi cho người lao động theo chuẩn mực 
kế toán quốc tế số 19 (IAS 19). Những vấn đề về Kế toán - Kiểm toán 
được quan tâm trong nghiên cứu khoa học và trong thực tiễn hiện nay, 
05/10/2017

978-604-73-5592

4

Thạc sĩ Trần Thanh Thúy Ngọc, Đổi mới phương pháp giảng dạy các 
môn chuyên ngành lớp chất lượng cao tại khoa Kế toán - Kiểm toán, 
trường đại học Kinh tế - Luật. Kiểm tra, đánh giá môn học chương trình 
chất lư             ợng cao, 11/10/2019

3

Thạc sĩ Trần Thanh Thúy Ngọc, Nhu cầu học thạc sĩ chuyên ngành Kế 
toán của sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật. Đề án mở ngành Kế 
toán trình độ thạc sĩ, 01/10/2015

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

Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Hùng Sơn, Bất ổn tài chính và tăng trưởng, biến 
động kinh tế các nước ASEAN. Hội Nhập thị trường tài chính ASEAN 
2015 - Cơ hội và thách thức, 01/09/2015

978-604-73-3681-0
1

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

 Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Hùng Sơn, Lựa chọn tài trợ cho chính sách tài 
khóa trong bối cảnh Covid-19Tạp chí ngân hàng, 31/08/2020

  0866-7462
2

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

Ghi chú

  Thạc sĩ Trần Thanh Thúy Ngọc, Vận dụng kế toán môi trường trong các 
doanh nghiệp Việt Nam hiện nayCông Thương, 18/04/2019

  0866-7756
1

    1



Ngày 19 tháng 05 năm 2021

Người khai
(Họ tên và chữ ký)

Trần Thanh Thúy Ngọc

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

1

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

1

V. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước 

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh

1

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

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. Bằng phát minh, sáng chế (patent)

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

1


