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-  Nghiên cứu  lĩnh vực Tài chính – Kế toán  của ngành Giao thông

vận tải  

-   Nghiên cứu lĩnh vực Tài chính  của các Ngân hàng thương mại

 

ĐỀ TÀI, BÀI BÁO

 
Kinh tế biển, Đại học Hàng hải Việt Nam, 1991
Cử nhân

-      Quản trị tài chính                      

-      Nghiệp vụ ngân hàng                 

-      Phân tích Báo cáo tài chính

-      Kế toán quản trị

-      Kế toán doanh nghiệp

-      Kế toán hành chính sự nghiệp

-      Kiểm toán

 

1. Vai trò quan trọng của kế toán quản trị giá thành trong các công

ty vận tải biển Việt Nam hiện nay Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN

2354-0818 (4/2006)

2. Mô hình kiểm soát chi phí có hiệu quả theo trung tâm quản lý chi

phí trong các doanh nghiệp Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải,

ISSN 1859-316X (số 7+8- 2006)

3. Các phương pháp dự toán chi phí khác trong doanh nghiệp vận

tải biển Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải, ISSN 1859-316X (số

10- 2007)

4. Những giải pháp để phát triển kế toán quản trị trong các doanh

nghiệp vận tải biển Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải, ISSN

1859-316X (số 11+12- 2007)

5. Ảnh hưởng của các phương pháp kế toán quản trị trong các báo

cáo tài chính doanh nghiệp Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải,

ISSN 1859-316X (số 18- 2009)

6. Định hướng phát triển phương thức kế toán quản trị theo chuỗi

giá trị trong các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam Tạp chí Khoa

học công nghệ Hàng hải, ISSN 1859-316X (số 26- 2011)

 

Thạc sỹ

 
Kinh tế, Đại học Hàng Hải Việt Nam,  2012
Tiến sỹ
 
Tổ chức và quản lý vận tải, Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2012
 



ĐỀ TÀI, BÀI BÁO

7. Phát triển vận tải biển Việt Nam trong giai đoạn 2013-2020 cơ

hội và thách thức Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải, ISSN

1859-316X (số 32- 2012)

8. Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới: sửa đổi, bổ xung và

hướng hoàn thiện Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải, ISSN

1859-316X (số 33- 2013)

9. Hướng phát triển hệ thống kế toán hành chính sự nghiệp theo

mô hình tổng kế toán nhà nước Việt Nam Tạp chí Khoa học công

nghệ Hàng hải, ISSN 1859-316X (số 34- 2013)

10. Vai trò quản trị tài chính trong các doanh nghiệp cảng biển

trong thời kỳ suy thoái kinh tế Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng

hải, ISSN 1859-316X (số 35- 2013)

11. Phương pháp hạch toán chi phí biến đổi- công cụ của các nhà

quản lý Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải, ISSN 1859-316X (số

36- 2013)

12. Giải pháp kết nối các phương thức vận tải nhằm nâng cao hiệu

quả vận tải thủy nội địa khu vực đồng bằng sông Cửu Long Tạp chí

Khoa học công nghệ Hàng hải, ISSN 1859-316X (số 41-2015)

13. Status Quo of CurrentDomestic Transportation in The Mekong

Delta Region and Recommendations to Improve its Efficiency 

ASEAN INTEGRATION & ITS ROLES TO SHIPPING AND

LOGISTICS 2015  ISBN: 978-604-76-0539-2 (2015)

14. Phân tích mô hình quản trị vốn bằng tiền tối ưu trong các 

DNVTB có doanh thu lớn Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải,

ISSN 1859-316X ( số 43 2015)

15. Đề xuất mô hình quản lý hỗ trợ phát triển hoạt động kinh doanh

vận tải thủy nội địa Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN 2354-0818

(5/2015)

16. Vận dụng mô hình bảng điểm cân bằng trong kế toán quản trị

để nâng cao hiệu quả hoạt động cho các doanh nghiệp VTB Việt

Nam Hội nghi quốc tế khoa học công nghệ Hàng Hải 2016  ISBN:

978-604-937-127-1 (2016)

17. What Vietnam gains and losses from Trans – Pacific

Partnership  Hội nghi quốc tế khoa học công nghệ Hàng Hải 2016 

ISBN: 978-604-937-127-1(2016)

18. Nhận diện và kế toán chi phí môi trường vào giá thành xếp dỡ

tại các Cảng biển Việt Nam Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN 2354-

0818 (12/2016)

19. Phương pháp đánh giá hiệu quả của đầu tư công vào cảng biển

Việt Nam Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN 2354-0818 ( 8/2017)

20. Phương thức hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại

Việt Nam Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải, ISSN 1859-316X (

số 58- 2019)



SÁCH XUẤT BẢN

1.Vương Toàn Thuyên: Vũ Trụ Phi; Đỗ Thị Mai Thơm -Hạch toán vận

tải- NXB Giao Thông Vận Tải, năm 2000

2. Vũ Trụ Phi; Đỗ Thị Mai Thơm- Kế toán hành chính sự nghiệp- 

NXB Đại học Hàng Hải Việt Nam, năm 2014


