LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁN BỘ
1. Họ và tên: Phạm Thị Hồng Hạnh
2. Năm sinh: 1979
ẢNH 3x 4

3. Chức danh: Giảng viên

Năm được phong:

4. Học vị: Thạc sỹ
Năm đạt học vị: 2008
5. Chức vụ: Phó chủ nhiệm bộ môn
6. Địa chỉ nhà riêng: Số nhà 26 - Ngách 54/50/27- Ngõ 50 - Đường Đình Thôn -Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội
7. Điện thoại:
CQ: 0437520358
8. Email: Ph_hanhmdc@yahoo.com.vn

NR: 0438390434

9. Đơn vị công tác
+ Tên đơn vị: Bộ môn Kế toán DN, Khoa KT-QTKD, Trường ĐH Mỏ - Địa chất
+ Địa chỉ: Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội
+ Điện thoại: 0437520358
10. Lĩnh vực nghiên cứu:Kế toán doanh nghiệp
11. Ngoại ngữ: Anh
12. Quá trình đào tạo:
Bậc
Nơi đào tạo
TT
đào tạo
Đại học Kinh tế quốc dân - Hà Nội
1 Đại học
Đại học Thương Mại - Hà Nội
2 Thạc sỹ
Đại học Mỏ - Địa chất
3 NCS
13. Quá trình công tác
TT Thời gian

Mobile: 0982403198

Chuyên ngành
Kế toán
Kế toán
Quản lý kinh tế

Vị trí công tác

Cơ quan
công tác

1

2001-2002

Kế toán

Công ty Hanel

2

2002- nay

Giảng viên

Đại học Mỏ - Địa chất

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

Năm
tốt nghiệp
2001
2008

Địa chỉ
cơ quan
Số 2 Chùa Bộc, Đống Đa,
Hà Nội
Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà
Nội

Vai trò

Nơi công bố

Năm
công bố

1

Giáo trình Kế toán quản trị

Tham gia

ĐH Mỏ - Địa chất

2004

2

Giáo trình Kế toán tài chính

Tham gia

ĐH Mỏ - Địa chất

2004

3

Bài báo: Nghiên cứu thực trạng KTQT chi phí sản
Tham gia
xuất trong các DN khai thác lộ thiên - TKV

ĐH Mỏ - Địa chất

2010

4

Báo cáo HNKH 20: “Kế toán quản trị chi phí và ứng
dụng của nó trong các doanh nghiệp khai thác than
thuộc Vinacomin”, (trang 111)

ĐH Mỏ - Địa chất

2012

5

Báo cáo hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần
thứ 23: “Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp tái
Tham gia
cơ cấu doanh nghiệp cho quá trình tái cơ cấu DNNN
trong giai đoạn hiện nay”, (trang 115)

6

Bài báo: “Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán
quản trị chi phí sản xuất trong doanh nghiệp khai
Tham gia
thác than lộ thiên”, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ Địa chất, (Số 32/10-2010), trang 85.

7

Bài báo: “Đề xuất mô hình tổ chức thông tin kế toán
trong các doanh nghiệp khai thác than thuộc
Vinacomin”, Tạp chí tài nguyên và môi trường, (số
14/7 – 2013).

Chủ trì

Chủ trì

2012

ĐH Mỏ - Địa chất

2010

Tạp chí tài nguyên và môi trường

2013

95

8

Bài báo:“Ứng dụng kế toán quản trị chi phí trong các
doanh nghiệp khai thác than thuộc Vinacomin”, Tạp
chí kinh tế và dự báo - Bộ kế hoạch và đầu tư, (Số
15, T8/2013)

Chủ trì

Tạp chí kinh tế và dự báo - Bộ kế
hoạch và đầu tư

2013

Thời gian

Tình trạng

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
1

Tham gia đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu công tác kế toán quản trị
chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các DN khai
thác than lộ thiên ( Mã số N2009 - 27)

2009

Đã nghiệm thu

2

Tham gia đề tài cấp cơ sở: “Nghiên cứu hoàn thiện tổ chức công
tác kế toán quản trị trong doanh nghiệp khai thác than lộ thiên –
Vinacomin”

2011

Đã nghiệm thu

16. Khen thưởng
TT

Hình thức khen thưởng

Năm
khen thưởng

1

96

