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2. Năm sinh: 1989 ....................................................  3. Nam/Nữ: Nữ ..............................................  

4. Học hàm:  ............................................................. Năm được phong học hàm: ............................  

    Học vị: ........Thạc sĩ…………… ......................... Năm đạt học vị: 2017..................................... 

5. Chức danh nghiên cứu:  ........................................ Chức vụ:  ........................................................  

6. Địa chỉ nhà riêng: 5 Đường 333, Ngô Xuân Quảng, Tổ dân phố Thành Trung, Thị trấn Trâu 

Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội ......................................................................................................................   

7. Điện thoại: CQ: 02462617552 ..........  ; NR:   ................................ ; Mobile: 0975624794 ..........  
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9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân:  

Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Tên người Lãnh đạo: GS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện  

Điện thoại người Lãnh đạo: 024.626.177.55 

Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội 

10. Tên đề tài luận án bảo vệ lấy học vị tiến sĩ: ................................................................................  

12. Ngoại ngữ: Tiếng Anh - Trình độ: IELTS 6.5 

13. Các học phần đảm nhiệm (nếu có): 

 - Học phần bậc đại học: 

Tên học phần Số tín chỉ Ngành/chuyên ngành 

Nguyên lý kế toán 3 Kế toán, Quản trị kinh doanh 

Kế toán tài chính 1 3 Kế toán 

Kế toán ngân hàng 2 Kế toán 

Kế toán máy 2 Kế toán 

14. Ngành/Chuyên ngành được giao nhiệm vụ chủ trì và tổ chức thực hiện tại Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam (dành cho cán bộ cơ hữu): 

 - Trình độ đại học: 

 - Trình độ thạc sĩ:  

 - Trình độ tiến sĩ:  

15. Danh sách học viên cao học đã và đang hướng dẫn (nếu có): 

- Danh sách học viên cao học đã hướng dẫn thành công:  
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TT Họ và tên HVCH Năm bảo vệ Đề tài Cơ sở đào tạo 

     

- Danh sách học viên cao học đang hướng dẫn:  

TT Họ và tên HVCH Năm công nhận Đề tài Cơ sở đào tạo 

    Học viện NNVN 

16. Danh sách nghiên cứu sinh đã và đang hướng dẫn (nếu có): 

TT Họ và tên NCS Năm bảo vệ Đề tài Cơ sở đào tạo 

     

- Danh sách nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: 

TT Họ và tên NCS Năm công nhận Đề tài Cơ sở đào tạo 

     

17. Quá trình đào tạo 

Bậc đào 

tạo 

Nơi đào tạo Ngành/Chuyên ngành Năm tốt 

nghiệp 

Đại học Học viện Ngân hàng Tài chính - Ngân hàng 2011 

Thạc sĩ Đại học Khoa học Đời sống Vácxava 

(Warsaw University of Life Sciences) 

Kinh tế và tổ chức doanh 

nghiệp 

2017 

18. Quá trình công tác 

Thời gian 

(Từ năm ... đến 

năm...) 

Vị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức 

2012 đến nay Giảng viên Bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kế 

toán và quản trị kinh doanh, Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam 

Trâu Quỳ, Gia Lâm, 

Hà Nội 

19. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố) 

TT 
Tên công trình 

(bài báo, công trình...) 

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả 

công trình 

Nơi công bố 

(tên tạp chí đã đăng công 

trình) 

Năm 

công 

bố 

1 Ưu điểm và nhược điểm khi 

áp dụng khai báo hải quan 

điện tử đối với doanh 

nghiệp ở Hà Nội 

Đồng tác giả 

(Trần Nguyễn 

Thị Yến, Hoàng 

Thị Mai Anh) 

Tạp chí Công thương, số 3, 

tháng 12/2014, trang 46 
2014 

2 Vietnam Asset Management 

Company as a tool for 

improving asset quality of 

Vietnamese banks 

Đồng tác giả 

(Sylwester 

Kozak, Anh Thi 

Mai Hoang) 

PRZEDSIĘBIORSTWO I 

REGION NR 9/2017 

DOI: 10.15584/pir.2017.9.15 
(http://www.ur.edu.pl/file/148726

/15%20kozak-vietnam.pdf) 

ISSN: 2080-458X 

2017 

3 Trình bày báo cáo tài chính 

tại một số doanh nghiệp nhỏ 

và vừa ở huyện Gia lâm - 

Thành phố Hà Nội 

Đồng tác giả (Lê 

Thị Minh Châu, 

Hoàng Thị Mai 

Anh) 

Tạp chí Kế toán & Kiểm 

toán (số T1+2/2019) 
2018 

http://www.ur.edu.pl/file/148726/15%20kozak-vietnam.pdf
http://www.ur.edu.pl/file/148726/15%20kozak-vietnam.pdf
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4 Công cụ quản lý tài sản vô 

hình trong nền kinh tế tri 

thức 

Đồng tác giả 

(Trần Thị 

Thương, 

Nguyễn Thị 

Thủy, Hoàng 

Thị Mai Anh) 

Tạp chí Kế toán & Kiểm 

toán (số tháng 7(2020) 
2020 

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia  

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã 

chủ trì 

Thời gian 

(bắt đầu - 

kết thúc) 

Thuộc Chương 

trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu, 

chưa nghiệm thu) 

Tìm hiểu thực trạng khai báo hải quan 

điện tử tại các doanh nghiệp kinh doanh 

xuất nhập khẩu trên địa bàn Hà Nội 

1/2014 – 

12/2014 

Đề tài cấp trường/ 

học viện 
Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu tình hình thực hiện quyền 

của người lao động theo Bộ luật lao 

động trong các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa tại Hà Nội 

12/2013 – 

12/2014 

Đề tài cấp trường/ 

học viện 
Đã nghiệm thu 

Đánh giá hiệu quả một số cây trồng, vật 

nuôi trên cao nguyên Mộc Châu và đề 

xuất định hướng giải pháp cho phát 

triển chăn nuôi và trồng trọt trên địa 

bàn 

7/2017 – 

10/2018 
Đề tài cấp tỉnh Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu thực trạng vận dụng thông 

tư 133/2016/TT-BTC về Chế độ kế 

toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội 

1/2018- 

12/2018 

Đề tài cấp trường/ 

học viện 
Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến 

phát triển nông nghiệp theo hướng ứng 

dụng công nghệ cao của các hộ sản xuất 

rau ở Mộc Châu, Sơn La. 

1/2018- 

12/2018 

Đề tài dự án Việt 

Bỉ 
Đã nghiệm thu 

Phát triển kinh tế hợp tác xã theo hướng 

bền vững gắn với xây dựng nông thôn 

mới: Kinh nghiệm một số địa phương 

trong nước và giải pháp cho tỉnh Sơn 

La 

6/2019 – 

7/2020 
Đề tài cấp tỉnh Đang thực hiện 

Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán 

trong các Hợp tác xã, tại Huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La 

1/2019 – 

1/2020 

Đề tài cấp Học 

viện 
Đã nghiệm thu 

 

21. Bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp chí thuộc danh mục các tạp chí của cơ sở dữ 
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liệuISI Thomson Reuters hoặc của cơ sở dữ liệu Scopus - Elsevier (sau đây gọi chung là danh 

mục các tạp chí ISI - Scopus) hoặc ít nhất một chương sách tham khảo có mã số chuẩn quốc tế 

ISBN do các nhà xuất bản nước ngoài phát hành; hoặc là tác giả chính của tối thiểu 02 báo cáo 

đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, hoặc 02 bài báo hoặc công trình khoa học đăng 

trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện thuộc lĩnh vực khoa học liên quan đến đề tài luận 

án của nghiên cứu sinh. 

TT 
Tên công trình 

(bài báo, công trình...) 

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả 

công trình 

Nơi công bố 

(tên tạp chí đã đăng 

công trình) 

Năm công 

bố 

     

 

Đối chiếu với Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư 

08/2017/TT-BGDĐT và Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành, tôi đủ tiêu chuẩn để tham 

gia đào tạo trình độ tiến sĩ với vai trò: 

Tham gia giảng dạy học phần thạc sĩ    

Tham gia hướng dẫn và hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ    

Tham gia giảng dạy học phần tiến sĩ   

Tham gia hướng dẫn chính/độc lập cho NCS          Hướng dẫn phụ cho NCS  

 

                                                                                    Hà Nội, ngày   tháng    năm 2020 

 

 Người khai 

(họ, tên và chữ ký) 

 

 

 

 

                                                                                                    Hoàng Thị Mai Anh 


