LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁN BỘ
1. Họ và tên: Lưu Thị Thu Hà
2. Năm sinh: 1979
3. Chức danh:
Năm được phong:
4. Học vị: Thạc sĩ
Năm đạt học vị: 2010
5. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy
6. Địa chỉ: BM Kế toán doanh nghiệp, Khoa Kinh tế - QTKD, Đại học Mỏ - Địa chất
7. Điện thoại: 0437520358
8. Email: luu.thu.ha.2311@gmail.com
9. Đơn vị công tác
+ Tên đơn vị: Bộ môn Kế toán doanh nghiệp - Khoa Kinh tế - QTKD- Đại học Mỏ - Địa chất
+ Địa chỉ: Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội
+ Điện thoại: 0437520358
10. Lĩnh vực nghiên cứu: Tài chính - Ngân hàng
11. Ngoại ngữ: Tiếng Anh tương đương cấp độ B1 khung Châu Âu
12. Quá trình đào tạo:
Bậc
Nơi đào tạo
Chuyên ngành
TT
đào tạo
Học viện Tài chính
Tài chính - Ngân hàng
1 Đại học
Học viện Tài chính
Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng
2 Thạc sỹ
13. Quá trình công tác
Cơ quan
Vị trí công tác
TT Thời gian
công tác
Sinh viên
Học viện Tài chính
1 1998-2003
Cán bộ giảng dạy
Trường ĐH Mỏ - Địa chất
2 2003 - nay
14. Các công trình khoa học đã công bố
Tên công trình
Nơi công bố
TT
Vai trò
(Giáo trình, bài báo, hội thảo )

Năm
tốt nghiệp
2002
2010
Địa chỉ
cơ quan
Từ Liêm - Hà Nội
Từ Liêm - Hà Nội
Năm
công bố

1

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp

Tham gia

ĐH Mỏ - Địa chất

2004

2

Giáo trình Kế toán tài chính

Tham gia

ĐH Mỏ - Địa chất

2004

3

Bàn về vai trò của thị trường chứng khoán đối với
Chủ biên
các doanh nghiệp ngành than

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa
chất -Số 29 (01/ 2010)- ĐH Mỏ Địa chất

2010

4

Đánh giá thực trạng cơ cấu vốn và hiệu quả sử dụng
Chủ biên
vốn trong doanh nghiệp mỏ trong những năm qua

Tuyển tập Báo cáo Hội nghị khoa
học lần thứ 19- ĐH Mỏ - Địa chất

2010

5

Nguyên tắc quản trị công ty của Tổ chức hợp tác và
Phát triển kinh tế đối với các công ty cổ phần niêm Chủ biên
yết tại Việt Nam

Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia Kho bạc Nhà nước Việt Nam

2011

6

Tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế, xu hướng tất yếu
Chủ biên
trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế

Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Số 2
(514), xuất bản Kỳ 2 (01/2012)

2012

7

Tái cấu trúc các DNNN trong giai đoạn hiện nay

Chủ biên

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế
toán - Số 1 (102) 2012

2012

8

Bàn thêm về Đề án tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế

Tham gia

Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Số 13
(525), xuất bản Kỳ 2 (07/2012)

2012

9

Quản lý DNNN – Bất cập và đề xuất đổi mới

Tham gia

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 17
(529), tháng 9/2012

2012

Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp tái cơ cấu
10 doanh nghiệp trong quá trình tái cơ cấu DNNN trong Chủ biên
giai đoạn hiện nay

Tuyển tập Hội nghị Khoa học kỹ
thuật Mỏ toàn quốc lần thứ 23

2012

Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 2 -2013

2013

11

Một số kinh nghiệm của nước ngoài về tái cơ cấu
Chủ biên
DNNN

95

Bàn về cơ cấu tài chính hợp lý của các doanh nghiệp
12 trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Chủ biên
Nam

Hội thảo Khoa học quốc tế lần thứ
nhất với chủ đề “ Quản lý kinh tế
trong hoạt động khoáng sản”

2013

Thời gian

Tình trạng

1

Tham gia 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

Năm 2008

Đã nghiệm thu

2

Chủ trì đề tài NCKH cấp trường: Nghiên cứu một số giải pháp
nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp mỏ, áp dụng
cho Công ty cổ phần than Núi Béo - TKV

Năm 2010

Đã nghiệm thu

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
TT

16. Khen thưởng
Hình thức khen thưởng

TT
1
2
3

Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

Năm
khen thưởng
2010
2011
2012

96

