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     Khoa/BM trực thuộc: KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN 

3. Chức vụ hiện nay:  GIẢNG VIÊN 

4. Học vị: Tiến sỹ                               Năm cấp:        2003 

5. Học hàm: Phó giáo sư Năm phong:   2014 

6. Liên lạc: 

STT  Cơ quan Cá nhân 
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2 Điện thoại 848 3724 4555 8489 3757 1216 
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7. Trình độ ngoại ngữ: 

TT NN 
Nghe Nói Viết Đọc hiểu 

Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá 

1 English   x   x   x  x 

8. Quá trình công tác: 

Thời gian Nơi công tác Chức vụ 
Từ năm 2002 - nay Trường Đại học Kinh tế - Luật  Giảng viên 

Từ năm 2001 - 2002 Trường Đại học Tôn Đức Thắng Giảng viên 
Từ năm 1997 - 2001 Phân viện NCTC - Bộ Tài chính Chuyên viên, giảng viên thỉnh giảng 
Từ năm 1992 - 1996 Công ty An Cư - Công ty kiểm toán AFC Kế toán, giảng viên thỉnh giảng 

 

 

 

Ảnh 
3x4 

 
(giáp lai 
ảnh) 



2/13 
 

9. Quá trình đào tạo 

Bậc đào 
tạo 

Thời 
gian Nơi đào tạo Ngành Tên luận án tốt nghiệp 

Đại học 1988-1992 Đại học Kinh 
tế TP.HCM Kế toán Phân tích tài chính tại Công ty thương mại Sài Gòn 

Thạc sỹ 1995-1999 Đại học Kinh 
tế TP.HCM QTKD, KT Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty 

nông nghiệp Sài Gòn 

Tiến sỹ 1998-2002 Đại học Kinh 
tế TP.HCM Kế toán Hoàn thiện hệ thống kế toán nhằm gia tăng hiệu quả 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam 

Sau tiến sĩ         

10. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu: 

Thứ nhất, lĩnh vực chuyên môn: Kế toán kiểm toán; Quản trị kinh doanh 

Thứ hai, hướng nghiên cứu: Kinh tế 

II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã hoàn thành 
 

TT Tên đề tài/dự án 

Mã số & cấp 
quản lý (Bắt 
buộc ghi theo 

hợp đồng) 

Thời 
gian  

Kinh phí 
(tr đồng) 

Chủ 
nhiệm 

Tham 
gia 

 
Tháng
, năm 
nghiệ
m thu 

Kết 
quả 

Đề tài KH&CN thuộc Trường Đại học Kinh tế - Luật 

1 

Các nhân tố ảnh hưởng 
đến chính sách định 
giá chuyển giao nội bộ 
trong các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước 
ngoài tại Việt Nam 

C2019-34-03 18 tháng 100 X  2020 Đạt 

2 

Nghiên cứu các nhân 
tố ảnh hưởng đến 
chính sách định giá 
chuyển giao nội bộ của 
các công ty có mối 
quan hệ liên kết 
(Doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài) 

NV-2017-04 6 tháng 15 X  2018 Khá 

Đề tài KH&CN không thuộc Trường Đại học Kinh tế - Luật 

1 

Tư vấn xây dựng hệ 
thống đo lường, đánh 
giá hiệu quả công việc 
(KPI) cho cán bộ, 
công chức phường 8, 
quận Phú nhuận và 
phòng nội vụ, quận 
Phú nhuận 

Cấp thành phố 12 tháng 50  X 2018  

2 
Nâng cao năng lực 
cạnh tranh của doanh 
nghiệp và vai trò của 

Cấp tỉnh 12 tháng 50  X 2018  
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các Hội trên địa bàn 
tỉnh Bình Phước giai 
đoạn đến năm 2020, 
định hướng đến năm 
2030 

2. Các bài báo đã đăng 
2.1 Đăng trên tạp chí quốc tế 

TT Tên bài báo Tên tác giả Tên tạp chí  
Tháng, 

năm xuất 
bản 

Sản phẩm của 
đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số của tạp chí, 
trang đăng bài 

viết, Số hiệu 
ISSN, 

Điểm 
IF 

1 

 The Linkage 
among 

Positive 
Psychological 

Capital, 
Autonomy 

and IP 

Trần Thanh 
Phong và 
Phan Đức 

Dũng  

The 
International 
Journal Of 
Business & 

Management  

2020    

Published in 
‘The IJBM’ 

Journal 
Volume VIII, 

Issue 3, 
March, 2020  

  

2               
3               

2.2 Đăng trên tạp chí trong nước 

TT Tên bài báo Tên tác giả Tên tạp chí  
Tháng, 

năm 
xuất bản 

Sản 
phẩm 
của đề 
tài/ dự 

án 

Số của tạp 
chí, trang 
đăng bài 

viết, số hiệu 
ISSN 

Điểm 
IF 

        

1 

Năng lực tâm lý ảnh 
hưởng đến hiệu quả công 
việc - nghiên cứu tại một 
số trường học tại phía 
Nam 

Trần Thanh 
Phong & 
Phan Đức 

Dũng 

Tạp chí Khoa 
học và Công 

nghệ 
7/2020  

P-ISSN-
1859-3585; 

E-ISSN-
2615-9619 

 

2 

Chính sách định giá 
chuyển giao trong các 
doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài 

Phan Đức 
Dũng 

Tạp chí Khoa 
học và Đào 

tạo 
12/2019  

Số 02 -2019 
ISSN 2354-

0567 
 

3 

Đo lường các nhân tố ảnh 
hưởng đến chính sách 
định giá chuyển giao của 
các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài tại Việt 
Nam (SEM) 

Phan Đức 
Dũng 

Tạp chí khoa 
học kinh tế 12/2019  

Số 7 (04) -
2019 

ISN 0866-
7969 

 

4 

Đo lường các nhân tố ảnh 
hưởng đến chính sách 
định giá chuyển giao của 
các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài tại Việt 
Nam 

Phan Đức 
Dũng 

Tạp chí công 
thương 10/2019  

Số 18 
(10/2019) 

ISSN 0866-
7756 

 

5 

Các nhân tố ảnh hưởng 
đến việc vận dụng kế toán 
quản trị môi trường trong 
các doanh nghiệp sản xuất 

Phan Đức 
Dũng & Lê 

Thị Diệu Linh 

Tạp chí khoa 
học kinh tế 7/2019  

Số 7 (02) -
2019 

ISSN 0866-
7969 
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ở vùng duyên hải miền 
Trung Việt Nam 

6 

Cost accounting model in 
value chain based on 
digital space contributes 
to the motivation for 
Vietnamese enterprises to 
develop sustainably 

Phan Đức 
Dũng & 

Nguyễn Hồng 
Thu 

Tạp chí khoa 
học Đại học 

Thủ Dầu Một 
7/2019  

Issue 1(40) 
Feb 2019 

ISSN 1859-
4433 

 

7 

Xây dựng mô hình các 
yếu tố ảnh hưởng đến 
chính sách định giá 
chuyển giao trong các 
doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài tại Việt 
Nam. 

Phan Đức 
Dũng 

Tạp chí Khoa 
học Kinh tế 9/2018  

Số 6 (03). 
Trang 13-28 
ISSN 0866-

7969 

 

8 

Mức độ ảnh hưởng của 
những khía cạnh thẻ điểm 
cân bằng (Balance 
Scorecard - BSC) đến 
hiệu quả hoạt động của 
các doanh nghiệp Việt 
Nam. 

Phan Đức 
Dũng và 

Nguyễn Mai 
Nhung 

Tạp chí Khoa 
học Kinh tế 12/2017  

Số 5 (04). 
Trang 52-62 
ISSN 0866-

7969 

  

9 

Các yếu tố ảnh hưởng đến 
tính hữu hiệu của quy 
trình quản lý thuế thu 
nhập cá nhân. 

Phan Đức 
Dũng và 

Nguyễn Thị 
Như Ý 

Tạp chí Khoa 
học và Đào 

tạo 
11/2017  

Số 01 -2017 
Trang 19-29 
ISSN 2354-

0567 

 

10 

Nghiên cứu những nhân 
tố tác động đến việc vận 
dụng kế toán quản trị tại 
các doanh nghiệp thuỷ 
sản ở những tỉnh ven biển 
Việt Nam. 

Phan Đức 
Dũng và Trần 

Thị Kim 
Ngân 

Tạp chí Khoa 
học Quản lý 
& Kinh tế. 

Tháng 
6/2017  

Number 03. 
Trang 77-88 
ISSN 2354-

1350 

 

 11 

Chính sách chuyển giá và 
chiến lược bán phá giá tại 
các công ty có quan hệ 
liên kết.  

Phan Đức 
Dũng, 

Nguyễn Thị 
Diện và 

Nguyễn Thị 
Bạch Dung 

Tạp chí Khoa 
học Đại học 

Thủ Dầu Một. 
04/2017  

Số 2 (33) 
Trang 107-
115. ISSN         
1859-4433 

 

12 

Thành viên Hiệp định đối 
tác xuyên Thái Bình 
Dương-Cơ hội và thách 
thức cho nền kinh tế Việt 
Nam 

Phan Đức 
Dũng và Đỗ 
Thị Ý Nhi  

Tạp chí Khoa 
học Đại học 

Thủ Dầu Một  
 08/2016   

Số 4 (29) 
Trang  
03-12  
ISSN         

1859-4433 

 

3. Các bài kỷ yếu hội thảo đăng 
3.1 Đăng trên kỷ yếu hội thảo Quốc tế 
 

TT Tên bài báo kỷ yếu Tên tác giả 
Tên hội 

nghị, nơi 
tổ chức 

Cấp tổ 
chức 
HT 

Tháng, 
năm  tổ 

chức 

Số 
hiệu 
ISBN 

Sản 
phẩm 
của đề 
tài/ dự 

án 
        

1 Relationship Between 
Tourism Education With 

Phan Đức 
Dũng & Hochiminh Quốc tế 27/11/2020 ISBN: 

978-  
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Human Resource 
Development In Tourism 
Enterprises In 
Vietnam 

Huỳnh Hữu 
Nguyên 

604-
79-
2604-
6 

2 

Environmental management 
accounting in the 
manufacturing enterprises in 
Vietnam 

Phan Đức 
Dũng & Lê 
Thị Diệu 
Linh 

Hà Nội Quốc tế 25/5/2019 

ISBN: 
978-
604-
79-
2092-
1 

 

3 

Development of Vietnamese 
Human Resources in 
Enterprises to meet the 
requirements of the industrial 
Revolution 4.0 

Phan Đức 
Dũng Hà Nội Quốc tế 01/2019   

4 

Financial statement’s 
information contributes to 
improving the competitiveness 
of commercial enterprises in 
Vietnam 

Phan Đức 
Dũng; 
Nguyễn Thị 
Kiều Oanh 

Kontum, 
Vietnam Quốc tế 12/2018 

978-
604-
60-
2872-
7 

 

5 

Cost Accounting Model In 
Value Chain Based On Digital 
Space Contributes To The 
Motivation For Vietnamese 
Enterprises To Develop 
Sustainably 

Phan Đức 
Dũng 

Bình 
Dương, 
Việt Nam 

Quốc tế 12/2018   

 
3.2 Đăng trên kỷ yếu hội thảo trong nước  
 

TT Tên bài báo kỷ 
yếu 

Tên tác 
giả 

Tên hội nghị, 
nơi tổ chức 

Cấp tổ chức 
HT 

Tháng, năm 
tổ chức 

Số hiệu 
ISBN 

Sản 
phẩm 
của đề 

tài/dự án 
        

1 

Tích Hợp Hoá 
Đơn Điện Tử Với 
Công Nghệ 
Blockchain Sẽ 
Hạn Chế Được 
Các Sai Sót 
Thường Gặp 
Trong Kế Toán 

Phan Đức 
Dũng 

Kế Toán – Kiểm 
Toán: Thực 
Trạng Và Tương 
Lai Trong Bối 
Cảnh Chuyển 
Đổi Số 

Cấp trường 27/11/2020 

ISBN: 
978-604-
73-8042-
8 

 

2 

Phát triển nguồn 
nhân lực trong các 
doanh nghiệp có 
vốn đầu nước 
ngoài tại Việt 
Nam đáp ứng yêu 
cầu của cuộc cách 
mạng công nghiệp 
4.0 

Phan Đức 
Dũng & 
Huỳnh 
Hữu 
Nguyên 

Đánh giá tác 
động của các 
Hiệp định 
Thương mại tự 
do (FTA) Việt 
Nam tham gia 
đến lực lượng 
lao động trẻ và 
nền kinh tế Việt 
Nam 

Cấp quốc gia 3/12/2019 

ISBN: 
978-604-
67-1424-
8 

 

3 
Nhận thức về 
trách nhiệm góp 
phần phát triển 

Phan Đức 
Dũng & 
Huỳnh 

Xây dựng vùng 
du lịch văn hóa 
sinh thái Tây 

Cấp quốc gia 15/11/2019   
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du lịch cộng đồng 
vùng Tây Nguyên 

Hữu 
Nguyên 

Nguyên: tiềm 
năng và những 
vấn đề 

4 

Kiểm soát hiệu 
quả hoạt động 
chuyển giá trong 
các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư 
nước ngoài: 
Nghiên cứu thực 
nghiệm tại tỉnh 
Bình Dương 

Phan Đức 
Dũng & 
Nguyễn 
Thị Hạnh 

Thực trạng phát 
triển khu vực 
FDI trong thực 
hiện chiến lược 
phát triển bền 
vững ở Việt 
Nam 

Cấp quốc gia 5/9/2019 

ISBN: 
978-604-
946-689-
2 

 

5 

Cải cách thể chế 
tạo điều kiện để 
phát triển các 
ngành có lợi thế 
khi tự do hoá 
thương mại 

Phan Đức 
Dũng 

Đổi mới thể chế 
để phát triển 
bền, sáng tạo, 
bao trùm: Kinh 
nghiệm của một 
số quốc gia và 
Kinh nghiệm 
cho Việt Nam 

Cấp quốc gia 12/6/2019   

6 

Tác động của thực 
tiễn quản trị 
nguồn nhân lực 
đến kết quả hoạt 
động kinh doanh 
của doanh nghiệp 
trong vùng Đông 
Nam Bộ 

Phan Đức 
Dũng & 
Huỳnh 
Hữu 
Nguyên 

Đổi mới tư duy 
giáo dục-kinh tế 
để phát triển 
trong thời đại 
công nghiệp 4.0 

Cấp trường 4/6/2019   

7 

Nghiên cứu các 
nhân tố ảnh 
hưởng đến khả 
năng tiếp cận tín 
dụng của doanh 
nghiệp nhỏ và vừa 
tại các tỉnh trong 
Vùng kinh tế 
trọng điểm phía 
Nam 

Phan Đức 
Dũng & 
Nguyễn 
Thị Linh 
Chi 

Giải pháp tạo lập 
nguồn vốn phát 
triển vùng kinh 
tế trọng điểm 
phía Nam 

Cấp trường 5/05/2019   

8 

Những khó khăn 
nào đối với các 
công trình nghiên 
cứu khoa học xã 
hội và nhân văn 
khi công bố quốc 
tế? 

Phan Đức 
Dũng 

Công bố quốc tế 
trong lĩnh vực 
khoa học xã hội 
và nhân văn tại 
Việt Nam 

Cấp Quốc 
gia 16/1/2019   

9 

Toạ đàm chuẩn 
đầu ra chương 
trình Thạc sỹ và 
Tiến sỹ ngành 
QTKD 

Phan Đức 
Dũng 

Xác định chuẩn 
đầu ra chương 
trình đào tạo 
thạc sỹ, Tiến sỹ 
ngành QTKD 

Cấp trường ‘12/12/2018   

10 

Phát triển thị 
trường trái phiếu 
doanh nghiệp góp 
phần tạo động lực 
cho sự phát triển 
liên kết kết vùng 

Phan Đức 
Dũng 

Cơ chế và chính 
sách tạo lập 
nguồn vốn phát 
triển vùng kinh 
tế trọng điểm 
phía Nam 

Ngân hàng 
Nhà nước 
Việt Nam-
Trường Đại 
học Ngân 
hàng; Uỷ ban 

‘28/9/2018 
978-604-
971-835-
9 
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kinh tế trọng điểm 
phía Nam. 

Nhân dân 
tỉnh Bình 
Dương; Viện 
nghiên cứu 
phát triển 
Tp.HCM; 
Tạp chí cộng 
sản-Cơ quan 
thường trực 
tại Miền 
Nam 

11 

Nghiên cứu quyết 
định lựa chọn 
phần mềm kế toán 
tại các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ 
trong cuộc cách 
mạng 4.0 

Phan Đức 
Dũng và 
Phạm Thị 
Thảo 

Nghiên cứu, đào 
tạo ứng dụng 
trong lĩnh vực 
quản trị - Tài 
chính - Ngân 
hàng và Kế toán 
kiểm toán đáp 
ứng nhu cầu hội 
nhập. 

Hội thảo 
quốc gia: 
Hutech; 
UEF; UEH; 
HMIS; HUFI 

05/05/2018 
978-604-
79-1817-
1 

 

12 

Hiện tượng 
chuyển giá (Định 
giá chuyển giao) 
trong các doanh 
nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài tại 
Việt Nam - Thực 
trạng và giải pháp. 

Phan Đức 
Dũng 

Nghiên cứu, đào 
tạo ứng dụng 
trong lĩnh vực 
quản trị - Tài 
chính - Ngân 
hàng và Kế toán 
kiểm toán đáp 
ứng nhu cầu hội 
nhập. 

Hội thảo 
quốc gia: 
Hutech; 
UEF; UEH; 
HMIS; HUFI 

05/05/2018 
978-604-
79-1817-
1 

 

13 

Xây dựng mô 
hình các yếu tố 
ảnh hưởng đến 
định giá chuyển 
giao trong các 
doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước 
ngoài tại Việt 
Nam 

Phan Đức 
Dũng 

Giải pháp hoàn 
thiện kiểm soát 
và hạn chế hoạt 
động chuyển giá 
đối với các 
doanh nghiệp ở 
Việt Nam 

Hội thảo 
quốc gia: Bộ 
Khoa học và 
Công nghệ 
và Trường 
Đại học Kinh 
tế Quốc dân 

23/04/2018 
978-604-
59-9781-
9 

 

14 

Nghiên cứu quyết 
định lựa chọn 
phần mềm kế toán 
tại các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ 
trong cuộc cách 
mạng 4.0 

Phan Đức 
Dũng và 
Phạm Thị 
Thảo 

Phát triển kinh tế 
địa phương: cơ 
hội, thách thức 
và định hướng 
phát triển trong 
bối cảnh toàn 
cầu hóa và cách 
mạng công 
nghiệp 4.0 

Hội thảo 
quốc gia: 
Trường Đại 
học Kinh tế 
Quốc dân - 
Trường Đại 
học Hùng 
Vương 

18/04/2018 
 

978-604-
65-3447-
1 

 

15 

Mô hình kế toán 
chi phí theo chuỗi 
giá trị dựa trên 
không gian số góp 
phần tạo động lực 
cho doanh nghiệp 
Việt Nam phát 
triển bền vững 

Phan Đức 
Dũng 

Vai trò của 
doanh nghiệp 
trong việc thực 
hiện mục tiêu 
phát triển nhanh 
và bền vững 

Trường Đại 
học Kinh tế - 
Luật 

21/11/2017 
978-604-
73-5692-
8 

 



8/13 
 

16 

Phát triển trường 
ĐH ứng dụng góp 
phần nâng cao 
chất lượng nguồn 
nhân lực: Trường 
hợp của trường 
ĐH ngoại ngữ-
Tin học TP.HCM 

Phan Đức 
Dũng 

Trường ĐH 
Ngoại ngữ - tin 
học TP.HCM 25 
năm xây dựng, 
phát triển và hội 
nhập (1992-
2017) 

Trường ĐH 
Ngoại ngữ - 
Tin học 
TP.HCM 

20/10/2017   

17 

Mối quan hệ giữa 
thị trường lao 
động và mô hình 
đào tạo theo định 
hướng ứng dụng 
của các trường đại 
học địa phương 

Phan Đức 
Dũng 

Phát triển trường 
Đại học địa 
phương theo 
định hướng ứng 
dụng 

Trường Đại 
học Phạm 
Văn Đồng 

12/10/2017 

GPXB 
51/GP-
STTTT 
ngày 
29/9/2017 

 

18 

Chuyển giá dưới 
góc nhìn của các 
công ty có vốn 
đầu tư nước ngoài 

Phan Đức 
Dũng 

Thực trạng 
chuyển giá, 
kiểm soát 
chuyển giá đối 
với doanh 
nghiệp ở Việt 
Nam và những 
tác động đến nền 
kinh tế 

Hội thảo 
quốc gia: 
Trường Đại 
học Kinh tế 
Quốc dân - 
Bộ Khoa học 
và công nghệ 

09/10/2017 
978-604-
89-1299-
4 

 

19 

Các yếu tố ảnh 
hưởng đến hữu 
hiệu của hệ thống 
kiểm soát nội bộ 
quy trình quản lý 
thuế thu nhập cá 
nhân tại các Chi 
cục thuế trên địa 
bàn tỉnh Bình 
Dương 

Phan Đức 
Dũng và 
Nguyễn 
Thị Như 
Ý 

Những vấn đề về 
kế toán - kiểm 
toán được quan 
tâm trong nghiên 
cứu khoa học và 
trong thực tiễn 
hiện nay 

Trường Đại 
học Kinh tế - 
Luật 

05/10/2017 
978-604-
73-5592-
1 

 

20 

Đo lường các yếu 
tố ảnh hưởng đến 
việc vận dụng kế 
toán trách nhiệm 
trong các trường 
Đại học công lập 
tại Việt Nam 

Phan Đức 
Dũng và 
Vũ Thị 
Thanh 
An 

Những vấn đề về 
kế toán - kiểm 
toán được quan 
tâm trong nghiên 
cứu khoa học và 
trong thực tiễn 
hiện nay 

Trường Đại 
học Kinh tế - 
Luật 

05/10/2017 
978-604-
73-5592-
1 

 

21 

Các giải pháp góp 
phần nâng cao 
chất lượng đào tạo 
sau đại học tại các 
trường đại học 
nghiên cứu: 
Trường hợp 
trường đại học 
kinh tế luật 

Phan Đức 
Dũng 

Nâng cao chất 
lượng đào tạo 
sau đại học tại 
Trường Đại học 
Kinh tế - Luật 

Hội thảo cấp 
trường 15/8/2017   

22 

Các giải pháp 
nâng cao chất 
lượng nguồn nhân 
lực đầu ra tại các 
trường Đại học 

Phan Đức 
Dũng 

Đổi mới phương 
pháp đào tạo, 
cập nhật giáo 
trình giảng dạy 
kế toán phù hợp 
với yêu cầu cải 

Hội thảo 
quốc gia: Bộ 
Tài chính-Vụ 
chế độ kế 
toán. Trường 
Đại học công 

30/6/2017 
978-604-
598-336-
2 

 



9/13 
 

Cao đẳng có đào 
tạo về kế toán 

cách kế toán 
trong giai đoạn 
mới. 

nghiệp 
TP.HCM 

23 

Tập đoàn tài 
chính Việt Nam 
xu thế phát triển 
tất yếu của nền 
kinh tế hội nhập 

Phan Đức 
Dũng 

Xây dựng và 
quản lý tập đoàn 
tài chính Việt 
Nam 

Hội thảo 
quốc gia: 
Trường Đại 
học Ngân 
hàng 

25/5/2017 
978-604-
922-492-
8 

 

24 

Nền giáo dục khai 
phóng góp phần 
nâng cao chất 
lượng đào tạo sau 
đại học và nghiên 
cứu khoa học 

Phan Đức 
Dũng 

Vai trò nghiên 
cứu khoa học 
trong việc nâng 
cao chất lượng 
đào tạo sau đại 
học 

Hội thảo cấp 
trường: 
Trường Đại 
học bách 
khoa – Đại 
học Quốc gia 
TP.HCM 

21/4/2017  Trang 
01-10 

25 

Mua bán và sáp 
nhập doanh 
nghiệp là xu 
hướng tất yếu 
trong bối cảnh hội 
nhập quốc tế khi 
Việt Nam là thành 
viên hợp tác kinh 
tế Châu Á-Thái 
Bình Dương 
(APEC) 

Phan Đức 
Dũng 

Mua bán, sáp 
nhập và sở hữu 
chéo ngân hàng, 
doanh nghiệp 
trong quá trình 
công nghiệp hoá 
hiện đại hoá nền 
kinh tế Việt Nam 

Hội thảo cấp 
tỉnh: Trường 
Đại học Thủ 
Dầu Một 

14/4/2017  Trang 
24-34 

26 

Nghiên cứu giảng 
dạy tại các trường 
đại học có đào tạo 
chuyên ngành kế 
toán kiểm toán – 
Thực trạng và giải 
pháp 

Phan Đức 
Dũng 

Nội dung và 
phương pháp 
giảng dạy lĩnh 
vực tài chính – 
ngân hàng và kế 
toán – kiểm toán 
trong xu thế hội 
nhập. TP.HCM 

Hội thảo 
khoa học cấp 
thành phố: 
Đại học 
Công nghệ 
TP.HCM; 
(Hutech); 
UEF; EUH; 
BUH; UIH; 
NTTU 
TP.HCM  

8/4/2017 
978-604-
922-479-
9 

Trang 
16-26 

27 

Các yếu tố ảnh 
hưởng đến sự 
thoả mãn công 
việc là động lực 
nâng cao chất 
lượng nguồn 
nhân lực kế toán 
khi Việt Nam gia 
nhập TPP và 
AEC 

Phan 
Đức 
Dũng 

Kế toán, kiểm 
toán Việt Nam 
trong điều kiện 
hội nhập, tham 
gia vào các Hiệp 
định thương mại 
thế hệ mới.  
Hà Nội 

Hội thảo 
khoa học 
quốc gia: 
Trường Đại 
học Công 
nghiệp Hà 
Nội 

23/12/2016 978-604-
65-2831-
9 

Trang 
37-52 

28 

Cơ sở nào để xây 
dựng chuẩn đầu 
ra môn học theo 
hướng tiếp cận 
CDIO đối với 
chương trình kế 
toán 

Phan 
Đức 
Dũng 

Toạ đàm: 
Phương pháp 
đánh giá môn 
học theo chuẩn 
đầu ra. TP.HCM 

Trường Đại 
học Kinh tế-
Luật (Đại 
học Quốc 
gia 
TP.HCM) 

15/12/2016  Trang 
01-10 
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29 

Nâng cao chất 
lượng chương 
trình giảng dạy 
bằng tiếng Anh 
trong bối cảnh 
Việt Nam gia 
nhập TPP và 
AEC: Giải pháp 
nào cho trường 
Đại học Kinh tế - 
Luật 

Phan 
Đức 
Dũng 

Toạ đàm: Nâng 
cao chất lượng 
giảng dạy 
chuyên môn 
bằng tiếng Anh 
tại trường Đại 
học Kinh tế - 
Luật. TP.HCM 

Trường Đại 
học Kinh tế-
Luật (Đại 
học Quốc 
gia 
TP.HCM) 

09/12/2016  Trang 
06-22 

30 

Thực thi cam kết 
về quyền sở hữu 
trí tuệ trong Hiệp 
định đối tác 
xuyên Thái Bình 
Dương – Tạo 
động lực cho nền 
kinh tế Việt Nam 
phát triển 

Phan 
Đức 
Dũng 

International 
Scientific 
Conference.  
Intellectual 
Property and 
Trade: Law and 
Practical 
Experience. 
TP.HCM 

Hội thảo 
quốc tế 
(UEL; 
NOIP; 
Indiana 
University)  

07/12/2016  Trang 
545-556 

31 

Dịch vụ tín dụng 
góp phần chuyển 
dịch cơ cấu ngành 
nông nghiệp, 
nông thôn theo 
hướng tăng 
trưởng bền vững 
ở các tỉnh thành 
phía Nam 

Phan 
Đức 
Dũng 

Bàn giải pháp 
về chính sách 
tín dụng nhằm 
chuyển dịch cơ 
cấu ngành nông 
nghiệp, nông 
thôn ở các tỉnh, 
thành phía Nam 

Hội thảo 
quốc gia: 
Trường Đại 
học Ngân 
hàng 
TP.HCM và 
Tạp chí cộng 
sản 

06/12/2016  Trang 
59-67 

32 

Đổi mới chương 
trình đào tạo và 
phương pháp 
giảng dạy các bậc 
học nhằm đáp 
ứng yêu cầu của 
nguồn nhân lực 
kế toán, trong bối 
cảnh Việt Nam 
gia nhập TPP và 
AEC 

Phan 
Đức 
Dũng 

Đổi mới và nâng 
cao chất lượng 
đào tạo kế toán, 
kiểm toán theo 
yêu cầu hội 
nhập 

Hội thảo 
quốc gia: 
Hội Kế toán 
Kiểm toán 
Việt Nam và 
Trường Đại 
học Kinh 
doanh và 
Công nghệ 
Hà Nội 

25/11/2016 978-604-
79-1515-
6 

Trang 
41-49 

33 

Các giải pháp 
nâng cao chất 
lượng nghiên cứu 
và giảng dạy tại 
các trường Đại 
học có đào tạo về 
kế toán kiểm toán 
trong bối cảnh 
Việt Nam gia 
nhập TPP và 
AEC 

Phan 
Đức 
Dũng 

Kế toán Kiểm 
toán trong bối 
cảnh Việt Nam 
gia nhập TPP và 
AEC. 
Hà Nội 

Hội thảo 
khoa học 
quốc gia: 
Trường Đại 
học Kinh tế 
Quốc Dân. 
Viện Kế 
toán – Kiểm 
toán. Hà Nội 

20/11/2016  Trang 
75-88 

34 

Thoả mãn công 
việc của người 
lao động có tay 
nghề để gia tăng 
lợi thế cho Việt 

Phan 
Đức 
Dũng và 
Nguyễn 
Tuấn Vũ 

Định vị kinh tế 
Việt Nam trong 
cộng đồng kinh 
tế ASEAN 
(AEC) 

Trường Đại 
học Kinh tế-
Luật (Đại 
học Quốc 

11/11/2016 978-604-
73-4695-
0 

Trang 
739-754 
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Nam trong cộng 
đồng kinh tế 
ASEAN (AEC) 

gia 
TP.HCM) 

35 

Sự hài lòng của 
khách hàng sử 
dụng dịch vụ tài 
chính ngân hàng 
là nền tảng thành 
công cho các nhà 
khởi nghiệp trẻ 
kinh doanh qua 
mạng xã hội 

Phan 
Đức 
Dũng và 
Đặng 
Duy 
Dương 

Chất lượng 
nguồn nhân lực 
tài chính-ngân 
hàng trong quá 
trình hội nhập. 
TP. HCM 

Trường Đại 
học Kinh tế-
Luật (Đại 
học Quốc 
gia 
TP.HCM) và 
Uỷ Ban 
chứng khoán 
nhà nước 

29/10/2016 978-604-
73-4621-
9 

Trang 
130-143 

36 

Nghiên cứu kế 
toán kiểm toán và 
yêu cầu đổi mới 
nội dung giảng 
dạy phù hợp với 
các bậc đào tạo 
tài trường đại học 
trong tiến trình 
hội nhập quốc tế 

Phan 
Đức 
Dũng 

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 

Trường Đại 
học Kinh tế 
TP. Hồ Chí 
Minh 

06/10/2016 978-604-
922-400-
3 

Trang 
70-78 

37 

Vận dụng thẻ 
điểm cân bằng để 
đo lường thành 
quả hoạt động: 
Nghiên cứu công 
ty cổ phần xây 
dựng dân dụng 
công nghiệp số 1 
Đồng Nai 

Phan 
Đức 
Dũng và 
Trần Thị 
Như Ý 

Cộng đồng kinh 
tế ASEAN 
(AEC) và Hiệp 
định đối tác 
xuyên Thái Bình 
Dương (TPP) cơ 
hội và thách 
thức cho doanh 
nghiệp Việt 
Nam. Bình 
Dương 

Cấp tỉnh 
(Trường Đại 
học thủ Dầu 
Một) 

22/01/ 
2016 

  

38 

Đo lường các yếu 
tố ảnh hưởng đến 
thông tin tài 
chính của doanh 
nghiệp trên địa 
bàn TP.HCM 

Phan 
Đức 
Dũng 

AEC và TPP cơ 
hội và thách 
thức cho doanh 
nghiệp Việt 
Nam. Bình 
Dương 

Cấp tỉnh 
(Trường Đại 
học thủ Dầu 
Một) 

22/01/ 
2016 

  

39 

Báo cáo nguồn 
lực tri thức và 
trách nhiệm xã 
hội doanh nghiệp 
góp phần hoàn 
thiện báo cáo tài 
chính của doanh 
nghiệp Việt Nam 
hướng tới cộng 
đồng kinh tế 
ASEAN 

Phan 
Đức 
Dũng và 
Phạm 
Văn 
Dược 

AEC và TPP cơ 
hội và thách 
thức cho doanh 
nghiệp Việt 
Nam. Bình 
Dương 

Cấp tỉnh 
(Trường Đại 
học thủ Dầu 
Một) 

22/01/ 
2016 

  

40 

Chuyển giá và 
chiến lược bán 
phá giá tại các 

Phan 
Đức 
Dũng và 

AEC và TPP cơ 
hội và thách 
thức cho doanh 
nghiệp Việt 

Cấp tỉnh 
(Trường Đại 
học thủ Dầu 
Một) 

22/01/ 
2016 
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công ty có quan 
hệ liên kết 

Nguyễn 
Thị Diện 

Nam. Bình 
Dương 

41 

Thành viên Hiệp 
định đối tác 
xuyên Thái Bình 
Dương cơ hội và 
thách thức cho 
nền kinh tế Việt 
Nam 

Phan 
Đức 
Dũng và 
Đỗ Thị Ý 
Nhi 

AEC và TPP cơ 
hội và thách 
thức cho doanh 
nghiệp Việt 
Nam. Bình 
Dương 

Cấp tỉnh 
(Trường Đại 
học thủ Dầu 
Một) 

22/01/ 
2016 

  

42 

Thành viên Cộng 
đồng kinh tế 
ASEAN (AEC), 
Việt Nam được gì 
khi Hiệp định đối 
tác xuyên Thái 
Bình Dương có 
hiệu lực 

Phan 
Đức 
Dũng và 
Nguyễn 
Hồng 
Thu 

AEC và TPP cơ 
hội và thách 
thức cho doanh 
nghiệp Việt 
Nam. Bình 
Dương 

Cấp tỉnh 
(Trường Đại 
học thủ Dầu 
Một) 

22/01/ 
2016 

  

4. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học 

TT Tên sách 
Sản phẩm của 
đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 
Nhà xuất bản Tháng, năm 

xuất bản Chủ biên Tham gia 

1 

Chính sách định giá 
chuyển giao của các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài tại Việt Nam. 

ISBN: 978-
604-73-7319-2 

Nhà xuất bản 
Đại học Quốc 

gia 
12/2019 Chủ biên 

 

2 Nguyên lý Kế toán – Lý 
thuyết và Bài tập (TT200) 

ISBN 978-604-
65-2127-3 

Nhà xuất bản 
lao động xã 

hội. 
2015 Chủ biên 

 

5. Các hoạt động nghiên cứu khác   
5.1 Báo cáo khoa học tại các seminar 

TT Tên báo cáo Tên tác giả Cấp 
seminar 

Tháng năm 
thực hiện Chi chú 

1      

2      

3      

 
5.2 Hướng dẫn sinh viên NCKH 

TT Tên đề tài Kết quả Khoa 
đánh giá 

Kết quả 
trường đánh 

giá 

Giải 
thưởng 
(nếu có) 

Thời gian  Ghi chú 

1             
2             

5.3 Viết các tình huống nghiên cứu 

TT Tên tình huống Cấp độ  Thời gian Ghi chú 

1         
2         
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5.4 Hoạt động chuyển giao công nghệ 

TT Tên hoạt động chuyển 
giao công nghệ 

Sản phầm của đề tài/dự án 
(chỉ ghi mã số) Doanh thu  Thời gian 

Tác 
giả/đồng 
tác giả 

1           
2           

5.5 Hoạt động khác 

TT Tên hoạt động Nội dung  Thời gian Ghi chú 

1         
2         

 
TP.HCM, ngày    tháng   năm 2020       TP.HCM, ngày 18 tháng 05 năm 2021 
                Xác nhận đơn vị            Người khai 
 
          
 
 
 
 
 

   Phan Đức Dũng 


