LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁN BỘ
1. Họ và tên: Phạm Thu Hương
2. Năm sinh: 1985
3. Chức danh:
Năm được phong:
4. Học vị: Thạc sỹ
Năm đạt học vị: 2010
5. Chức vụ: Giảng viên
6. Địa chỉ nhà riêng: Phòng 1602 - Tòa nhà N07 B3 - Cầu Giấy - Hà Nội
7. Điện thoại:
CQ: 043.7520358

8. Email:
NR:

Mobile: 0902201168

9. Đơn vị công tác
+ Tên đơn vị: Bộ môn kế toán doanh nghiệp - Khoa Kinh tế QTKD
+ Địa chỉ: Phòng 12.7 nhà C12 tầng trường Đại học Mỏ - Địa chất
+ Điện thoại:043.7520358
10. Lĩnh vực nghiên cứu: Kế toán Doanh nghiệp
11. Ngoại ngữ: Anh
12. Quá trình đào tạo:
Bậc
TT
đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Năm
tốt nghiệp

1

Đại học

Đại học Mỏ - Địa chất

Kế toán doanh nghiệp

2008

2

Thạc sỹ

Đại học Mỏ - Địa chất

Kinh tế công nghiệp

2010

Vị trí công tác

Cơ quan
công tác

Địa chỉ
cơ quan

Cán bộ giảng dạy

Đại học Mỏ - Địa chất

Từ Liêm - Hà Nội

Nơi công bố

Năm
công bố

Đại học Mỏ - Địa chất

2010

Thời gian

Tình trạng

13. Quá trình công tác
TT Thời gian
1

2008 đến nay

14. Các công trình khoa học đã công bố
TT

1

Tên công trình
Vai trò
(Giáo trình, bài báo, hội thảo )
Bài báo: "Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh
tranh của doanh nghiệp xây dựng theo hướng tiếp
Chủ biên
cận marketing, áp dụng cho Công ty cổ phần Licogi
13"

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 công tác kế toán quản trị
trong quản lí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp khai thác than lộ
thiên ( N2010- 20)

2010

Đã nghiệm thu

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 (Mã số: T11-43)

2011

Đã nghiệm thu

16. Khen thưởng
TT

Hình thức khen thưởng

Năm
khen thưởng

1

95

