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LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁN BỘ
1. Họ và tên: Bùi Thị Thu Thuỷ
2. Năm sinh: 1970
3. Chức danh: GVC
Năm được phong: 2008
4. Học vị: Tiến sĩ
Năm đạt học vị: 2010
5. Chức vụ: Chủ nhiệm bộ môn
6. Địa chỉ nhà riêng: Nhà 23 ngách 77 ngõ 381 đường Nguyễn Khang - Yên Hoà - Cầu Giấy- HN.
7. Điện thoại:
CQ: 3.7520358

8. Email:buithuthuy_2005@yaoo.com
NR:3.7840193
Mobile: 0912352325

9. Đơn vị công tác:
+ Tên đơn vị: Bộ môn Kế toán doanh nghiệp
+ Địa chỉ: Nhà C 12 tầng, tầng 12 Đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc Từ Liêm Hà Nội
+ Điện thoại: 3.7520358
10. Lĩnh vực nghiên cứu:Khoa học về kế toán, kinh tế môi trường, hạch toán môi trường
11. Ngoại ngữ: Tiếng Anh bằng C
12. Quá trình đào tạo:
Bậc
Năm
Nơi đào tạo
Chuyên ngành
TT
đào tạo
tốt nghiệp
Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Kinh tế địa chất
1 Đại học
1991
Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Kinh tế Mỏ - Địa chất
2 Thạc sỹ
2002
Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Kinh tế công nghiệp
3 Tiến sỹ
2010
13. Quá trình công tác
Cơ quan
Địa chỉ
Vị trí công tác
TT Thời gian
công tác
cơ quan
Từ
10/1991
Trung tâm Nghiên cứu địa kỹ thuật, Nhà C5 Đại học bách Khoa
Kế toán
1
đến 9/1993
trường Đại học Mỏ - Địa chất
Hà Nội
10/1993Tập sự tại bộ môn Kinh tế trực thuộc Ban giám
Trường Đại học Mỏ - Địa chất
2
Xã Đông Ngạc - Từ Liêm
10/1996
hiệu
Từ 11/1996 - Giảng viên thuộc Bộ môn Kinh tế cơ sở thuộc
Trường Đại học Mỏ - Địa chất
3
Xã Đông Ngạc - Từ Liêm
2004
Khoa Kinh tế & QTKD
4

Từ 2004
2013

5

Từ 2013 - nay

- Phó chủ nhiệm Bộ môn Kế toán DN thuộc Khoa
Kinh tế & QTKD

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Xã Đông Ngạc - Từ Liêm

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Xã Đông Ngạc - Từ Liêm

Vai trò

Nơi công bố

Năm
công bố

Chủ nhiệm Bộ môn Kế toán DN thuộc Khoa
Kinh tế & QTKD

14. Các công trình khoa học đã công bố
Tên công trình
TT
(Giáo trình, bài báo, hội thảo )
1

Giáo trình: Nguyên lý kế toán

Chủ biên

ĐH Mỏ - Địa chất

2003

2

Giáo trình: Kế toán tài chính

Tham gia

ĐH Mỏ - Địa chất

2004

3

Bài báo: Bảo vệ môi trường trong khai thác than, cần
Chủ biên
có một cách tiếp cận mới

Cục Bảo vệ môi trường- Bộ Tài
nguyên và môi trường

2006

4

Bài báo: Tìm hiểu mô hình quản lý và hạch toán chi
phí môi trường của một số công ty khai thác than tại
Chủ biên
Quảng Nình- Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng
sản Việt Nam

ĐH Mỏ - Địa chất

2006

5

Bài báo: Một số giải pháp về bảo vệ môi trường
Chủ biên
trong ngành than

Vụ Khoa hoc Công nghệ - Bộ Công
nghiệp

2007

6

Bài báo: Cần đổi mới việc quản lý và hạch toán chi
Chủ biên
phí môi trường trong ngành than

Hội Mỏ

2007
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7

Bài báo: Các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập
đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
Chủ biên
(TKV). Những tồn tại và bất cập trong công tác quản
lý và hạch toán chi phí môi trường

Hội kinh tế Môi Trường - Đại học
Kinh tế quốc dân

2008

8

Bài báo: Xây dựng mô hình hạch toán chi phí môi
Chủ biên
trường cho các doanh nghiệp khai thác than – TKV

Hội kinh tế Môi Trường - Đại học
Kinh tế quốc dân

2009

9

Bài báo: Nhận dạng chi phí môi trường trong doanh
Chủ biên
nghiệp khai thác than ở Việt Nam

ĐH Mỏ - Địa chất

2010

10

Bài báo: Nghiên cứu đặc điểm lý thuyết về chi phí và
Chủ biên
chi phí môi trường trong các doanh nghiệp

Nghiên cứu tài chính kế toán

2011

11

Bài báo: Xác định và thực hiện phần hành kế toán
Chủ biên
chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Tạp chí quản lý ngân quỹ quốc gia

2012

Bài báo tại hội thảo khoa học quốc tế:: Thực trạng,
nguyên nhân và giải pháp cho thợ lò bỏ việc của Chủ biên
ĐH Mỏ - Địa chất
Vinacomin
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ đã thực hiện
Thời gian
TT
12

2013

Tình trạng

1

Tham gia đề tài cấp trường: Xây dựng chương trình kế toán

1997

Đã nghiệm thu

2

Tham gia đề tài cấp Bộ: Xây dựng hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông
tin phục vụ đào tạo và nghiên cứu kinh tế.

2002

Đã nghiệm thu

3

Chủ trì đề tài cấp Trường: Lựa chọn hệ phương pháp và chỉ tiêu
đánh giá kinh tế khoáng sản. Áp dụng để đánh giá tài nguyên
khoáng sản đá ốp lát tỉnh Bình Định

2003

Đã nghiệm thu

4

Chủ trì đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, đề xuất cơ chế quản lý và hạch
toán chi phí môi trường trong các doanh nghiệp khai thác than

2008

Đã nghiệm thu

6

Tham gia đề tài phục vụ sản xuất: Hoàn thiện hạch toán nội bộ
phân xưởng tại công ty CP Than Hà Lầm

2013

Đã nghiệm thu

16. Khen thưởng
Hình thức khen thưởng

TT
1
2
3
4

Chiến sĩ thi đua
Chiến sĩ thi đua
Chiến sĩ thi đua
Chiến sĩ thi đua

Năm
khen thưởng
2009
2010
2011
2012

96

