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1. Họ và tên giảng viên: Lê Quang Cường

Giới tính: Nam

2. Ngày, tháng, năm sinh: 15/09/1976
3. Chức danh: Giảng Viên
4. Thâm niên giảng dạy: 17 năm

Nơi sinh: Vĩnh Long
Học vị: Tiến sĩ

5. Đơn vị công tác: Khoa Tài chính công – Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
7. Chức vụ: Trưởng bộ môn Thuế
8. (Các) Môn học đảm nhiệm:
- Thuế
- Hệ thống thuế VN
- Hoạch định thuế
- Phân tích chính sách thuế
9. Số giáo trình, tài liệu tham khảo đã tham gia biên soạn
9.1. Giáo trình chuẩn cấp Trường: 04 quyển
- Thuế, chủ biên Võ Thế Hào, NXB Lao Động, năm 2008.
- Nghiệp vụ Kho bạc nhà nước, chủ biên Lê Quang Cường – Nguyễn Kim Quyến, NXB Lao
Động, năm 2008.
- Kỹ Thuật Khai Báo Thuế, chủ biên Lê Quang Cường, NXB Lao Động, năm 2009.
- Thuế 1, chủ biên Lê Quang Cường – Nguyễn Kim Quyến, NXB Lao Động, năm 2012.
9.2. Tài liệu tham khảo: 01 quyển

Bài tập thuế, chủ biên Nguyễn Kim Quyến, NXB Lao Động, năm 2008.
9.3. Sách biên dịch: 01 quyển
- Principles of Taxation for Business and Investment, chủ nhiệm biên dịch Lê Quang Cường,
năm 2012.
9. Số bài báo khoa học: 07 bài
- Một vài ý kiến về chế độ quản lý, sử dụng hóa đơn mới ban hành – Tạp chí phát triển kinh
tế - số 158.
- On Changes in Roles of channels for Issue of Government Bonds – Economic development –
No.132.
- Nâng cao năng lực đấu thầu trái phiếu chính phũ qua thị trường chứng khoán - Tạp chí
phát triển kinh tế - số 174.
- Unnecessary Competition for Issue of Government– Economic development – No.159.
- Xây dựng mô hình tổ chức định mức tín nhiệm ở Việt Nam - Tạp chí phát triển kinh tế - số
198.
- Phối hợp nhịp nhàng và đồng bộ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ - Tạp chí
phát triển kinh tế - số 215.
- Vận dụng quy trình nghiên cứu thuế trong việc hoạch định thuế - Tạp chí Phát triển & Hội
nhập – số 428.
12. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: 01
Hoạch định thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân tối ưu để giải quyết các trở ngại
đang gặp phải trong giao dịch vay nợ và điều chỉnh chính sách tiền lương của công ty. (Nghiệm thu
năm 2017 – loại giỏi).

11. Số học viên cao học, NCS đã hướng dẫn: 13 học viên cao học

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm2018
(Giảng viên ký và ghi rõ họ tên)

Lê Quang Cường

