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MÔN HỌC GIẢNG DẠY
- Nguyên lý kế toán
- Kế toán hành chính sự nghiệp
- Kế toán máy

THS ĐOÀN THỊ THU HÀ

- Kiểm toán

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

- Nghiên cứu chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, so sánh với chuẩn mực quốc

KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP
1. Tham gia job kiểm toán tại Công ty TNHH
Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam
2. Chuyên viên tư vấn tại Công ty Cổ phần Tư
vấn thuế Việt Nam.
3. Tham gia job kế toán dịch vụ tại Công ty
TNHH Kiểm toán và Tư vấn TAC
4. Giảng dạy trong trường ĐH Hàng Hải Việt
nam

tế
- Nghiên cứu các tình huống chuẩn mực kế toán Việt Nam, áp dụng trong
thực tế tại các doanh nghiệp
- Nghiên cứu các quy trình kiểm toán thực tế tại các Công ty kiểm toán, đối
chiếu với quy trình chuẩn.
- Nghiên cứu các tình huống áp dụng thuế trong doanh nghiệp

ĐỀ TÀI, BÀI BÁO
- Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Trường: “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại
Công ty mẹ - Tổng Công ty Thép Việt Nam: năm 2014

THÔNG TIN LIÊN LẠC:
Bộ môn: Kế toán Kiểm toán
Khoa: Quản trị - Tài chính
Địa chỉ: tầng 1 nhà A4, 484 Lạch Tray, HP
Email: hadt@vimaru.edu.vn
Điện thoại: (+84) 91 111 6307

- Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Trường:” Hoàn thiện quy trình kiểm toán
doanh thu trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán Tư
vân Việt Nam thực hiện” năm 2015
- Hoàn thiện quy trình xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán
trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Hãng Kiểm
toán AASC

- Thành viên tham gia đề tài cấp Bộ : “Nghiên cứu đề xuất giải pháp
giảm thiểu vi phạm khi vận chuyển hàng nguy hiểm trong chuỗi
Logistics để tuân thủ bộ luật quốc tế về vận chuyển hàng nguy hiểm.
Năm bắt đầu 2018
- Thành viên tham gia đề tài cấp Bộ thuộc đề án 844: Hỗ trợ hoạt động, liên
kết của các tổ chức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các Trường Đại học,
Viện nghiên cứu, tổ chức chính trị xã hội. Năm bắt đầu 2018

SÁCH XUẤT BẢN

