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LỜI NÓI ĐẦU
Trường Đại học Hà Tĩnh bước sang tuổi thứ 10 đầy sức sống, đó là kết tinh thành
quả của quá trình 60 năm xây dựng và trưởng thành. Sự chuyển mình, bước đi vững
chắc trên con đường giáo dục đại học trong 10 năm qua đã minh chứng điều đó. Song
song với việc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu
khoa học, Nhà trường chăm lo phát triển độ ngũ giảng dạy, cán bộ khoa học, đảm bảo
cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thực tiễn, khẳng định vị thế của
mình trong khu vực và trên phạm vi toàn quốc. Kể từ khi thành lập (năm 2017), đội ngũ
cán bộ có trình độ sau đại học còn rất khiêm tốn, thế mà hôm nay chúng ta đã có 01
Giáo sư, 02 Phó giáo sư, 23 Tiến sỹ và 173 Thạc sỹ. Đội ngũ cán bộ khoa học đang
hoạt động tích cực trên cả hai lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu khoa học góp phần rất
lớn trong thành quả hôm nay của Nhà trường. Nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng
viên Trường Đại học Hà Tĩnh cũng rất đa dạng và phong phú, từ nghiên cứu cơ bản
đến nghiên cứu ứng dụng và triển khai, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của quê hương đất
nước. Mười năm qua, cán bộ giảng viên Trường Đại học Hà Tĩnh đã thực hiện 229 đề
tài nghiên cứu khoa học từ cấp Cơ sở đến cấp Nhà nướcvà công bố khoảng 300 công
trình nghiên cứu trên các tạp chí có uy tín trong và ngoài nước. Một điều đáng vui
mừng là, trong một vài năm gần đây, một số công trình của cán bộ Trường Đại học Hà
Tĩnh xuất hiện trên các tạp chí thuộc danh mục ISI; đặc biệt, có công trình lọt vào danh
mục của SCI, những tạp chí khoa học có uy tín hàng đầu của thế giới.
Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập trường, Ban biên tập xin trân trọng giới thiệu
với quý vị đại biểu và các đồng chí những gương mặt điển hình trong hoạt động nghiên
cứu khoa học- phát triển công nghệ của Nhà trường, những người viết nên những trang
sử sáng ngời của trường đại học non trẻ trên đất Hồng Lam.
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[1]. Nguyễn Đình Thọ (2006), “Uncertainty and Investment in an East Asian Economy: A firm
level study of Thailand”, Centre for Financial and Management Studies Discussion Paper, (63).
[2]. Nguyễn Đình Thọ (1999), “Việt Nam - Chính sách Thương Mại và Hội nhập”, Thời báo
Kinh tế.
[3]. Nguyễn Đình Thọ (1999), “Thuế giá trị gia tăng trong thương mại quốc tế”, Kỷ yếu khoa
học thương mại
[4]. Nguyễn Đình Thọ (2007), “Phát triển thị trường tài chính và vai trò đối với tăng trưởng
kinh tế”, Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, (24).
[5]. Nguyễn Đình Thọ (2008), “Chính sách tiền tệ và chế độ tỷ giá trong một nền kinh tế mở”,
Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, (30).
[6]. Nguyễn Đình Thọ (2008), “Chống lạm phát ở Việt Nam: Tìm đúng nguyên nhân mới có
giải pháp tích cực”, Tạp chí Cộng Sản, (788).
[7]. Nguyễn Đình Thọ (2008), “Giới thiệu một phương pháp mới để chứng minh công thức
định giá quyền chọn Black-Scholes”, Centre for Financial and Management Studies Discussion Paper,
(31).
[8]. Nguyễn Đình Thọ (2008), “Hội nhập tài chính quốc tế ở Việt Nam”, Tạp chí Lý luận chính
trị, (7).
[9]. Nguyễn Đình Thọ (2008), “Biến động tỷ giá hối đoái và ảnh hưởng tới xuất khẩu của Việt
Nam”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, (135).
[10]. Nguyễn Đình Thọ (2008), “Ứng dụng phương pháp Black-Scholes vào giải bài toán
quyền chọn thực”, Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, (32).
[11]. Nguyễn Đình Thọ (2008), “Kinh nghiệm phát triển thị trường trái phiếu Hàn Quốc và Bài
học Kinh nghiệm cho Việt Nam”, Tạp chí Phát triển Kinh tế, (216).
[12]. Nguyễn Đình Thọ (2008), “Xuất nhập khẩu và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam”, Tạp chí
Cộng Sản, (798).
[13]. Nguyễn Đình Thọ (2009), “Sử dụng phương pháp quy hoạch động để phân tích bài toán
quyền chọn thực”, Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, (34).
[14]. Nguyễn Đình Thọ (2009), “Kinh nghiệm tích hợp hệ thống giám sát tài chính quốc gia
của Hàn Quốc”, Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, (36).
[15]. Nguyễn Đình Thọ (2009), “Import-Export and Economic Growth of Vietnam in 2009”,
Vietnam Economic Review, 9 (181).
[16]. Nguyễn Đình Thọ (2011), “Biến động cán cân thanh toán và vấn đề nhập khẩu lạm phát ở
Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, (2+3).
[17]. Nguyễn Đình Thọ (2011), “Điều chỉnh cơ cấu kinh tế để tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ
mô”, Tạp chí ngân hàng, (6).
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Import in Vietnam”, Vietnam Economic Review, 7 (203).
[19]. Nguyễn Đình Thọ (2012), “Đẩy mạnh cải cách kinh tế để phát triển ổn định, bền vững”,
Tạp chí ngân hàng, (3).
[20]. Nguyễn Đình Thọ (2012), “Ứng phó bất cân xứng thông tin trên thị trường tài chính”,
Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 19-20 (531-532).
[21]. Nguyễn Đình Thọ (2013), “Arbitrage Pricing Theory: Evidence from an Emerging Stock
Market”, Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, (56).
[22]. Nguyễn Đình Thọ (2016), “Cải cách phân cấp chi tiêu công ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa
học trường Đại học Hà Tĩnh, (7).
[23]. Nguyễn Đình Thọ (2016), “Mô hình quản lý chi tiêu ngân sách hiện đại”, Tạp chí Khoa
học trường Đại học Hà Tĩnh, (7).
[24]. Nguyễn Đình Thọ (2016), “Vai trò của chính quyền địa phương đối với nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực tại tỉnh Hà Tĩnh”, Tạp chí Khoa học trường Đại học Hà Tĩnh, (8).
[25]. Nguyễn Đình Thọ (2016), “Rent-seeking and its Implication for Public Policies”, Tạp chí
Khoa học trường Đại học Hà Tĩnh, (8).
[26]. Nguyễn Đình Thọ (2016), “Điều chỉnh mô hình tăng trưởng để tạo động lực phát triển
kinh tế - xã hội cho tỉnh Hà Tĩnh”, Tạp chí Khoa học trường Đại học Hà Tĩnh, (9).
[27]. Nguyễn Đình Thọ (2016), “The Development of Bank and Economic Growth”, Tạp chí
Khoa học trường Đại học Hà Tĩnh, (9).
* Hội thảo quốc tế
[1]. Nguyễn Đình Thọ (2010), “Real Options and Investment Decision in the Automotive
Industry”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Industrial Agglomeration-Regional Integration and Durable
Growth in East Asia.
[2]. Nguyễn Đình Thọ (2010), “Trade, Financial Crisis and Economic Growth in Việt Nam”,
Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “East Asia’s Industrial Agglomeration-Current issue and Policy
responses”.
[3]. Nguyễn Đình Thọ (2010), “On the sign of the investment and Uncertainty Relationship”,
Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “East Asia’s Industrial Agglomeration-Current issue and Policy
responses”.
[4]. Nguyễn Đình Thọ (2011), “Kinh tế thị trường và vai trò của chính phủ trong quản lý
công”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Vận dụng kinh nghiệm của Pháp vào phân cấp chi NSNN ở
Việt Nam”.
[5]. Nguyễn Đình Thọ (2011), “Income Distribution Effects of International Trade and Factor
Mobility”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Vận dụng kinh nghiệm của Pháp vào phân cấp chi
NSNN ở Việt Nam”.
[6]. Nguyễn Đình Thọ (2011), “Aggregate Investment and Uncertainty in Thailand”, Kỷ yếu
hội thảo khoa học quốc tế “Global Finance and Banking Management: Corporate Finance Issues”.
[7]. Nguyễn Đình Thọ (2011), “Balance of Payment Adjustment and Inflation in Vietnam”, Kỷ
yếu hội thảo khoa học quốc tế “Global Finance and Banking Management: Financial Development
Issues”.
[8]. Nguyễn Đình Thọ (2011), “The Real options Approach to irreversible Investment
Problems”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Vận dụng kinh nghiệm của Pháp vào phân cấp chi
NSNN ở Việt Nam”.
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[9]. Nguyễn Đình Thọ (2011), “Economic Adjustments for Macroeconomic Stability and
Growth”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Global Finance and Banking Management:
Macroeconomic Policy Issues”.
[10]. Nguyễn Đình Thọ (2012), “Asymmetric Information and the Market Failure in Credit
Market”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Macroeconomic Policy, Financial Development and
Financial Fragility”.
[11]. Nguyễn Đình Thọ (2012), “Vietnam’s Economic Reform for Sustainable Development”,
Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Macroeconomic Policy, Financial Development and Financial
Fragility”.
[12]. Nguyễn Đình Thọ (2013), “A Real Devaluation and Expansionary Effect on the
Economy”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Financial Markets and Macroeconomic Policy”.
[13]. Nguyễn Đình Thọ (2013), “Corporate Social Responsibility and Responsible Finance”,
Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Financial Development and Social Enterprise”.
[14]. Nguyễn Đình Thọ (2014), “Urbanisation, Globalisation and Sustainable Economic
Development in Vietnam”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Public Finance and Financial Market
Development”.
[15]. Nguyễn Đình Thọ (2014), “Liberalisation of Tourism Sector in Vietnam”, Kỷ yếu hội
thảo khoa học quốc tế “Public Finance and Financial Market Development”.
[16]. Nguyễn Đình Thọ (2015), “Asymmetric Information, Market Failures and Financial
Regulations”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Development of Emerging Financial Market”.
[17]. Nguyễn Đình Thọ (2015), “Urbanisation and its Impacts on Environment in Vietnam”,
Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Development of Emerging Financial Market”.
[18]. Nguyễn Đình Thọ (2015), “Trade Finance and Development”, Kỷ yếu hội thảo khoa học
quốc tế “Development of Emerging Financial Market”.
[19]. Nguyễn Đình Thọ (2015), “Urbanisation and Economic Development in Vietnam”, Kỷ
yếu hội thảo khoa học quốc tế “Development of Emerging Financial Market”.
[20]. Nguyễn Đình Thọ (2017), “Real options and investment for sustainable development”, Kỷ
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[21]. Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thục Anh (2017), “Urbanisation, globalisation and
substainable development”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Environmental Management and
Substainable Development”.
[22]. Nguyễn Đình Thọ(2017), “Urbanisation and its impact on environment in Vietnam”, Kỷ
yếu hội thảo khoa học quốc tế “Environmental Management and Substainable Development”.
[23]. Nguyễn Đình Thọ (2017), “HaTinh university expands ít training cooperation with Asean
coutries”, Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế Thái Lan “ Intenational conference on sustainable
development of tourism in the lower Mekong basin”.
* Hội nghị quốc gia
[1]. Nguyễn Đình Thọ (2007), “Đào tạo phát triển nguồn nhân lực tài chính-ngân hàng đáp
ứng nhu cầu xã hội”,Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Đào tạo.
[2]. Nguyễn Đình Thọ (2008), “Vai trò của quản lý chi tiêu NSNN đối với tăng trưởng và phát
triển”,Kỷ yếu Hội thảo “Các vấn đề tài chính toàn cầu và thực tiễn tại Việt Nam.
[3]. Nguyễn Đình Thọ (2010), “Arbitrage pricing theory: evidence from listed companies on
the stock exchange of Thailand”,Kỷ yếu Hội thảo xây dựng ngân hàng thực hành và sàn chứng khoán
ảo.
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[5]. Nguyễn Đình Thọ (2016), “Định hướng phát triển của Trường Đại học Hà Tĩnh góp phần
đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Hà Tĩnh”,Kỷ yếu hội thảo khoa học “Phát triển nguồn nhân lực tỉnh
Hà Tĩnhtrong thời kỳ hội nhập”.
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của Hàn Quốc và vận dụng vào Việt Nam)”.
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hiện đại và phát triển bền vững ở Việt Nam”)”.
[4]. Nguyễn Đình Thọ (2009-2011), “Kinh nghiệm điều chỉnh cơ cấu kinh tế của các nước (Đề
tài nhánh 2 thuộc đề tài độc lập nhà nước ĐTĐL2009G/33 “Điều chỉnh cơ cấu kinh tế theo hướng
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ĐTĐL2009G/33 “Điều chỉnh cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại và phát triển bền vững ở Việt
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[6]. Nguyễn Đình Thọ (2010-2012), “Nghiên cứu mối quan hệ thu chi trong phân cấp chi
NSNN ở Việt Nam dựa trên kinh nghiệm Pháp (Đề tài nhánh 1 thuộc đề tài nhà nước theo nghị định
thư “Phân cấp chi NSNN - Khả năng vận dụng kinh nghiệm của Pháp vào Việt Nam”)”.
[7]. Nguyễn Đình Thọ (2010-2012), “Phân cấp chi NSNN - Khả năng vận dụng kinh nghiệm
của Pháp vào Việt Nam”.
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vững ở Việt Nam từ khi Đổi mới (Đề tài nhánh 2 thuộc đề tài Nhà nước KX.01.16/11-15 “Chiến lược
đô thị hóa gắn với phát triển bền vững”, thuộc Chương trình “Nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế
và quản lý kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020”, mã số KX.01/11-15”.
[9]. Nguyễn Đình Thọ (2016-2018), “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh trong
phát triển kinh tế xã hội bền vững của Tỉnh Thái Nguyên”.
[10]. Nguyễn Đình Thọ (2006-2007), “Biến động tỷ giá ngoại tệ (USD/EUR) tới hoạt động
xuất khẩu”.
[11]. Nguyễn Đình Thọ (2007-2009), “Nghiên cứu phát triển thị trường tài chính trong điều
kiện hội nhập kinh tế quốc tế - Kinh nghiệm của Hàn Quốc và vận dụng vào Việt Nam”.
[12]. Nguyễn Đình Thọ (2009-2011), “Điều chỉnh cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại và phát
triển bền vững ở Việt Nam”.
[13]. Nguyễn Đình Thọ (2014-2016), “Chiến lược đô thị hóa gắn với phát triển bền vững”.
[14]. Nguyễn Đình Thọ (2016-2017), “Nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ xuất khẩu hàng nông
sản của Tỉnh Bắc Giang”.
IV. Giáo trình, sách đã xuất bản
[1]. Nguyễn Đình Thọ, đồng tác giả (1999), Quan hệ Việt Nam-ASEAN và chính sách thương
mại của Việt Nam, Nxb Chính trị và quốc gia.
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[2]. Nguyễn Đình Thọ, tác giả (2005), Real options and investment under uncertainty: A study
using firm-level data for Thailand, the monograph, Nxb Bách Khoa Hà Nội.
[3]. Nguyễn Đình Thọ, chủ biên, đồng tác giả (2006), Competitiveness and Impacts of
Liberalization of Tourism Services in Vietnam/Khả năng cạnh tranh và tác động của tự do hóa ngành
du lịch ở Việt Nam, sách chuyên khảo, Nxb Bách Khoa Hà Nội.
[4]. Nguyễn Đình Thọ, đồng tác giả (2008), Biến động tỷ giá ngoại tệ và hoạt động xuất khẩu,
sách chuyên khảo, Nxb Khoa học xã hội.
[5]. Nguyễn Đình Thọ, chủ biên, đồng tác giả (2009), Phát triển thị trường tài chính Việt Nam
theo mô hình hiện đại, sách chuyên khảo, Nxb Khoa học và kỹ thuật.
[6]. Nguyễn Đình Thọ, đồng tác giả (2016), Chiến lược đô thị hóa theo hướng phát triển bền
vững, sách chuyên khảo, Nxb Chính trị Quốc gia.
[7]. Nguyễn Đình Thọ, chủ biên, đồng tác giả (2016), Vận dụng kinh nghiệm phân cấp chi
ngân sách nhà nước của Pháp vào Việt Nam, sách chuyên khảo, Nxb Bách Khoa Hà Nội.
[8]. Nguyễn Đình Thọ, đồng tác giả (2005), Giáo trình Thương Mại Điện tử, NxbThống kê.
[9]. Nguyễn Đình Thọ, đồng tác giả (2005), Giáo trình Thanh toán Quốc tế, Nxb Đại học Kinh
tế Quốc dân.
[10]. Nguyễn Đình Thọ, đồng tác giả (2008), Giáo trình Thương mại Quốc tế, Nxb Đại học
Kinh tế Quốc dân.
[11]. Nguyễn Đình Thọ, tác giả (2017), Giáo trình Kinh tế học Tài chính, Nxb Bách Khoa Hà
Nội.
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1. Số NCS đã bảo vệ: 14
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[4]. Ho Quang Quy, Cao Thanh Le, V.N.Sau (1999), "Temperal behaviours in picosecond
pulsed dye laser", Proc, XVI National Symp. on Theor.Phys, Sam son,(August 19-12),111.
[5]. Ho Quang Quy, Vu Ngoc Sau, Cao Thanh Le (1999), "Semi-Classical theory of dye Laser
pumped by two-photon", Proc.XXIVth N.Symp.on Theor Phys, Sam son,(August 19-12),116.
[6]. Ho Quang Quy and Cao Thanh Le (1999), "Fine frequency tuning by Bessel-style beam
expander in a single-mode tunable dye laser", Commun in Phys., (V.9.No1),46-50.
[7]. Hồ Quang Quý, Vũ Ngọc Sáu, Cao Thành Lê, Lê Văn Vinh (1999), “Đặc tính thời gian
Laser màu bơm xung picô giây”, Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kỹ thuật quân sự(29), 43-47.
[8]. Cao Thành Lê, Hồ Quang Quý (1999), “Hiệu suất phát của Laser màu bơm xung picô
giây”, Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kỹ thuật quân sự(30), 32-36.
[9]. Hồ Quang Quý, Vũ Ngọc Sáu, Cao Thành Lê, Lê Văn Vinh (2000), “Laser màu bơm hai
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[14]. Hồ Quang Quý, Vũ Ngọc Sáu, Cao Thành Lê (2001), “Động học Laser màu bơm xung
picô giây”, Báo cáo Hội nghị Vật lý toàn quốc Lần thứ V, Hà Nội.
[15]. Hồ Quang Quý, Vũ Ngọc Sáu, Cao Thành Lê (2001), “Lý thuyết lượng tử Laser màu
bơm hai photon”, Báo cáo Hội nghị Vật lý toàn quốc Lần thứ V, Hà Nội.
[16]. Hồ Quang Quý, Vũ Ngọc Sáu, Trần Thái Bình, Cao Thành Lê (2001), “Influence of the
rate pumping pusel on the Dye Laser generation”, Commun in Phys., (Vol 11 (No), 76-83.
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[2]. Số NCS đã bảo vệ: 01
V. Khen thưởng về hoạt động khoa học và công nghệ
[1]. 2014, Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.
[1]. 2016, Bằng khen đã có đóng góp xuất sắc cho Hội Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các
hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
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[5]. Lê Thị Hường (2005), “Một số giải pháp nhằm phát huy nguồn lực con người”.
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[4]. Đoàn Hoài Sơn (2003), “Thực trạng giảng dạy Kỹ thuật Công nghiệp ở các trường THPT
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Hồ Chí Minh, 2 - 6/8/2010.
[34]. Nguyen Huy Bang, Dinh Xuan Khoa, Le Canh Trung, Nguyen Tien Dung, Doan Hoai
Son (2010), “Determination of Molecular Constants for the 31 State of NaLi”, The 6th National
Conference on Photonic and Applications.
[35]. Nguyen Huy Bang, Dinh Xuan Khoa, Le Canh Trung, Nguyen Tien Dung, Doan Hoai
Son (2010),“Population distribution of vibrational levels in the 31 state of NaLi”, The 6th National
Conference on Photonic and Applications.
[36]. Nguyen Huy Bang, Dinh Xuan Khoa, Le Canh Trung, Nguyen Tien Dung, Doan Hoai
Son (2010),“Two-step Polarization Labelling Spectroscopy for Investigation of Diatomic Alkali-metal
Diatomic Molecules”, The 6th National Conference on Photonic and Applications.
[37]. Doan Hoai Son, Do Quang Hoa (2009), “Application of quenching cavity in the
distributed feedback laser to generate tunable picosecon pulses”, ASILS5, 338-342.
[38]. Cao Long Van, Bui Dinh Thuan, Piotr Goldstein, Nguyen Viet Hung, Doan Hoai Son
(2010), “Propagation of Ultrashort Pulses in a Nonlinear Medium, Computational Methods in
Science and Technology (Poland)”, Special Issue, 77-96.
[39]. Nguyen Tien Dung, Pham Van Trong, Dinh xuan Khoa, Doan Hoai Son, Nguyen Huy
Bang, and W.Jastrzebski (2010), “Polarization Labelling Spectroscopy for Investigation of Diatomic
Alkali-metal Diatomic Molecules”, Advanced in Optics, Photonics, Spectroscopy & Applications VI,
Hanoi, 107-111.
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Hoài Sơn và Nguyễn Huy Bằng (2012), “Điều khiển sự hấp thụ và tán sắc trong hệ nguyên tử Rb85 cấu
hình bậc thang năm mức”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh, 41(3A), 31-37.
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[50]. Nguyen Thuy An, Vu Ngoc Sau, Le Van Doai, Doan Hoai Son, Nguyen Huy Bang
(2016),“Influence of doppler broadening on cross-kerr nonlinerity of a four level - type EIT
mediem”,Kỷ yếu Hội nghị Quang học Quang phổ Ninh Bình.
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[2]. Nguyễn Thị Duyên, Phan Thị Gấm, Trần Thị Hương (2016), “Nghiên cứu và cài đặt các
toán tử không gian, thời gian, không gian - thời gian và ứng dụng vào hệ thống quản lý, theo dõi
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III. Đề tài các cấp đã thực hiện
1. Đề tài cấp cơ sở/cấp ngành
[1]. Nguyễn Viết Phú (2009), “Ứng dụng mã nguồn mở xây dựng Hệ thống hỗ trợ dạy và học
trực tuyến Trường Đại học Hà Tĩnh”.
[2] Nguyễn Viết Phú (2012), “Xây dựng Hệ thống thi trắc nghiệm trên mạng máy tính”.
[3] Nguyễn Viết Phú (2014), “Xây dựng và nâng cấp hệ thống Website Trường Đại học Hà
Tĩnh”.
2. Đề tài cấp Tỉnh/Đề tài cấp Bộ/ Đề tài cấp Nhà nước
[1]. Nguyễn Viết Phú (2016), “Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Từ điển
giải thích thuật ngữ chuyên ngành Việt - Lào”.
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Họ và tên:
NGUYỄN ĐỨC SỬ
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Chức danh khoa học:
Giảng viên
Địa chỉ liên hệ:
SĐT: 0967.597.368
Email: su.nguyenduc@htu.edu.vn
II. Các công trình khoa học đã công bố
[1]. Nguyễn Đức Sử (2007), “Giải pháp tạo ra chữ ký điện tử trên văn bản MS Word phục vụ
trong giao dịch điện tử”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ quân sự, (18).
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I. Thông tin cá nhân
Họ và tên:
HỒ LÊ PHƯƠNG THẢO
Ngày, tháng, năm sinh:
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Học vị:
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Chức danh khoa học:
Giảng viên
Địa chỉ liên hệ:
SĐT:
Email: thao.holephuong@htu.edu.vn
II. Các công trình khoa học đã công bố
[1]. Hồ Lê Phương Thảo (2013), “Các vấn đề bảo mật trong thương mại điện tử”, Tạp chí khoa
học Đại học Hà Tĩnh, (1).
[2]. Hồ Lê Phương Thảo, Trần Thị Thiều Hoa (2014), “Ứng dụng mạng nơron cho bài toán
phân loại hoa quả theo độ chín”, Tạp chí khoa học Đại học Hà Tĩnh, (3).
[3]. Hanh M. Pham, Sing C. Nguyen, Thao P. Ho-Le, Jacqueline R. Center, John A. Eisman,
Tuan V. Nguyen (2016), “Association of Muscle Weakness with Post-Fracture Mortality in Older Men
and Women: A 25 Year Prospective Study: Quadriceps weakness and post-fracture mortality”, 2016.
[4]. Tuan V. Nguyen, Thao P. Ho-Le, Ut V. Le (2016), “International collaboration in
scientific research in Vietnam: an analysis of patterns and impact, Scientometrics”.
[5]. Thao P. Ho-Le, Jacqueline R. Center, John A. Eisman, Hung T. Nguyen, Tuan V. Nguyen
(2017), “Prediction of Bone Mineral Density and Fragility Fracture by Genetic Profiling”, Journal of
Bone and Mineral Research.
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I. Thông tin cá nhân
Họ và tên:
TRẦN NGỌC TUYẾN
Ngày, tháng, năm sinh:
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Thạc sỹ
Chức danh khoa học:
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II. Các công trình khoa học đã công bố
[1]. Trần Ngọc Tuyến (2016), “So sánh các công thức tính lực tới hạn của cột thép chữ I có
bản bụng khoét rỗng hình lục giác”, Tạp chí Kết cấu & Công nghệ Xây dựng, (22), 48-54.
[2]. Trần Ngọc Tuyến, Lê Văn Báu, Nguyễn Tiến Dũng (2016), “Một số công thức mới trong
các bài toán trạng thái ứng suất phẳng và xây dựng phần mềm về vòng tròn Mohr”, Kỷ yếu hội thảo
Toàn quốc lần thứ 29 về Kết cấu và Công nghệ xây dựng, 224-233.
[3]. Nguyễn Văn Công, Hà Minh, Trần Ngọc Tuyến, Tsuneo Kato (2012), “Công tác quản lý
chất lượng công trình ngầm đô thị - Kinh nghiệm từ Nhật Bản”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế về Quy hoạch
và quản lý phát triển không gian ngầm đô thị, 462-475.
[4]. Trần Ngọc Tuyến, Phan Thị Gấm (2016), “Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực đáp ứng yêu cầu của Khu kinh tế Vũng Áng trong bối cảnh hội nhập”, Kỷ yếu Hội thảo khoa
học “Phát triển nguồn nhân lực Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập”.
[5]. Trần Ngọc Tuyến, Phan Thị Gấm (2017), “Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực đáp ứng yêu cầu của Khu kinh tế Vũng Áng trong bối cảnh hội nhập”, Tạp chí Khoa học,
Trường Đại học Hà Tĩnh.
III. Đề tài các cấp đã thực hiện
1. Đề tài cấp Tỉnh
[1]. Trần Ngọc Tuyến (2016), thành viên, “Từ điển giải thích thuật ngữ chuyên ngành Việt Lào”, Trường Đại học Hà Tĩnh.
VI. Khen thưởng về hoạt động khoa học và công nghệ
[1]. 2016, Hướng dẫn nhóm sinh viên đạt giải khuyến khích - giải thưởng Sinh viên Nghiên
cứu khoa học năm 2016 Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC), Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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II. Các công trình khoa học đã công bố
[1]. Nguyễn Thị Việt, Trần Thị Hương, Bùi Thị Thu Hoài (2016), “Ứng dụng cơ sở dữ liệu
phân tán trong quản lý đào tạo tại Trường Đại học Hà Tĩnh”, Tạp chí khoa học Đại học Hà Tĩnh.
[2]. Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Việt, Bùi Thị Thu Hoài (2017), “Ứng dụng mô hình cơ sở
dữ liệu Không gian - thời gian để quản lý nguồn nước ngầm tại Cụm công nghiệp Thái Yên - Đức Thọ
- Hà Tĩnh”, Hội thảo quốc tế về Phát triển bền vững.
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I. Thông tin cá nhân
Họ và tên:
TRẦN THỊ ÁI ĐỨC
Ngày, tháng, năm sinh:
12/8/1975
Chức vụ:
Trưởng phòng
Đơn vị công tác hiện tại: Phòng Quản lý đào tạo Sau Đại học
Học vị:
Tiến sỹ
Chức danh khoa học:
Giảng viên
Địa chỉ liên hệ:
SĐT: 0918.034.369
Email: duc.tranthiai@htu.edu.vn
II. Các công trình khoa học đã công bố
[1]. Trần Thị Ái Đức (2004), “Hoàn thiện các quy định của pháp luật đối với lao động nữ ở
Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Kiểm sát, (10), 4-7.
[2]. Trần Thị Ái Đức (2004), “Đặc điểm và những thách thức về việc làm của lao động nữ
trong cơ chế thị trường”, Tạp chí Giáo dục lí luận, (10), 37-39.
[3]. Trần Thị Ái Đức (2010), “Nhu cầu lao động ở khu vực vùng Vịnh của Trung Đông- Hướng
mới cho xuất khẩu lao động của Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục lí luận, (5), 58-61.
[4]. Trần Thị Ái Đức (2010), “Thị trường lao động Trung Đông và cơ hội hợp tác lao động cho
Việt Nam”, Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, (5), 10-18.
[5]. Trần Thị Ái Đức (2015), “Bước đầu đánh giá kết quả chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới ở thành phố Hà Tĩnh”, Tạp chí Biển Việt Nam, (tháng 10), 55-57.
III. Đề tài các cấp đã thực hiện
1. Đề tài cấp ngành
[1]. Trần Thị Ái Đức (2001), “Những thuận lợi và khó khăn cơ bản của nước ta trên bước
đường hội nhập kinh tế quốc tế”.
[2]. Trần Thị Ái Đức (2005), “Học thuyết giá trị lao động của Mác”.
2. Đề tài cấp trường trọng điểm
[1]. Trần Thị Ái Đức (Chủ nhiệm), Trần Thị Tú Anh, Võ Thị Linh Nhâm (2017), “Giải pháp
giải quyết việc làm cho lao động vùng ven biển Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay”.
IV. Giáo trình, sách đã xuất bản
[1]. Trần Thị Ái Đức (Chủ biên), Trần Thị Kim Hiền (2016), “Xuất khẩu lao động Việt Nam
sang thị trường Trung Đông”, Nxb Trẻ.
V. Hướng dẫn NCS, học viên cao học
[1]. Số học viên cao học đã bảo vệ: 09 học viên.
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NGUYỄN THỊ HÀ
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[1]. Nguyễn Thị Hà (2014), “Gương đạo đức cách mạng cố tổng bí thư Trần Phú với việc giáo
dục đạo đức cách mạng cho sinh viên”, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Trường Chính trị Trần Phú.
[2]. Nguyễn Thị Hà (2015), “Tự học - giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng tự bồi dường
thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên, qua giảng dạy phần 1 học phần “Những nguyên lý cơ
bản của chủ nghĩa Mác - Lenin”, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Trường Đại học Huế.
[3]. Nguyễn Thị Hà (2016), “Một vài trao đổi về vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Trường
Chính trị Trần Phú.
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Giảng viên
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Email: hang.nguyenthibich@htu.edu.vn
II. Các công trình khoa học đã công bố
[1]. Nguyễn Thị Bích Hằng (2012), “Quan niệm của S.Freud về động lực sinh tồn, phát triển
của con người và xã hội”, Tạp chí Triết học, (7), 71-79.
[2]. Nguyễn Thị Bích Hằng (2012), “Những nét tương đồng trong tư duy ở một số luận điểm
của Freud và Marx”, Báo cáo tại Hội thảo Quốc tế: Triết học Áo và ý nghĩa hiện thời của nó, do Viện
Triết học - Viện Hàn lâm KHXHVN và Đại sứ quán Cộng hòa Áo tại Việt Nam tổ chức vào tháng 112012 và năm 2013 được đăng tại Tạp chí Triết học, (10), 51- 60.
[3]. Nguyễn Thị Bích Hằng (2014),“Đồng tính luyến ái trong giới trẻ hiện nay”, Tạp chí Khoa
học Xã hội Việt Nam, (5), 72-79.
[4]. Nguyễn Thị Bích Hằng (2014), “Đồng tính luyến ái- hiện tượng xã hội đang lan rộng trong
giới trẻ hiện nay”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Hà Tĩnh, (4), 63-70.
[5]. Nguyễn Thị Bích Hằng (2015), “Lối sống hành xử bạo lực coi thường pháp luật của một
bộ phận giới trẻ Việt Nam hiện nay dưới góc nhìn từ hai bản năng Eros và Thanatos của S.Freud”,
Tạp chí Triết học, (7), 76-82.
[6]. Nguyễn Thị Bích Hằng (2016), “Không gian rộng mở cho nghiên cứu vận dụng Phân tâm
học vào thực tiễn cuộc sống ở Việt Nam”, Tạp chí Giao dục lý luận,(5), 78-82 và 102.
[7]. Nguyễn Thị Bích Hằng (2016), “Hiện tượng đua xe trái phép dưới góc nhìn của tâm lý học
đám đông”, Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, (6), 48-55.
[8]. Nguyễn Thị Bích Hằng(2016), “Một số vấn đề của thực tiễn cuộc sống xã hội hiện nay
dưới góc nhìn của học thuyết Phân tâm”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Những vấn đề triết học thực tiễn
Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội.
[9]. Nguyễn Thị Bích Hằng (2016), “Một cách nhìn nhận khoa học và thái độ khoan dung về
đồng tính luyến ái”, Tạp chí Thanh niên, (29), 27-29.
[10]. Nguyễn Thị Bích Hằng (2016), “Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong
đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ hội nhập”, Kỷ yếu hội thảo: Phát triển nguồn nhân lực
tỉnh Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập, Hà Tĩnh tháng 8/2016.
[11]. Nguyễn Thị Bích Hằng(2016), “Nhìn nhận những mặt của tôn giáo và đạo đức ngày nay
dưới lăng kính của Phân tâm học”, Hội thảo khoa học: Đạo đức và tôn giáo trong xã hội hiện đại, Đại
học Quốc gia Hà Nội, 204-213.
[12]. Nguyễn Thị Bích Hằng(2017), “Suy thoái môi trường - một thách thức lớn trong phát
triển bền vững của tĩnh Hà Tĩnh”, Hội thảo khoa học: Quản lý môi trường và phát triển bền vững,
Trường Đại học Hà Tĩnh.
III. Đề tài các cấp đã thực hiện
1. Đề tài cấp cơ sở/cấp ngành
[1]. Nguyễn Thị Bích Hằng (2003), “Tư tưởng hiện sinh trong Triết học Dương Chu”.
[2]. Nguyễn Thị Bích Hằng (2006), “Đề các tơ và chủ ngĩa duy lý của Đề các tơ”.
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[3]. Nguyễn Thị Bích Hằng (2008), “Vấn đề con người trong thời kỳcông nghiệp hóa hiện đại
hóa ở Việt nam”.
[4].Nguyễn Thị Bích Hằng (2009), “Tư tưởng Nhân, Lễ, Chính danh trong tác phẩm Luận Ngữ
của Khổng Tử và vận dụng vào giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh”.
[5]. Nguyễn Thị Bích Hằng (2017), “Vận dụng Phân tâm học để phân tích, lý giải hiện tượng
bạo lực học đường tại tỉnh Hà Tĩnh”.
2. Đề tài cấp Tỉnh/Đề tài cấp Bộ/ Đề tài cấp Nhà nước
[1]. Nguyễn Thị Bích Hằng, (2016), thành viên, “Bảo đảm quyền được bảo trợ xã hội đối với
nhóm dễ tổn thương trong điều kiện hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay”, Học viện Chính trị Quốc
gia Hồ Chí Minh.
IV. Giáo trình, sách đã xuất bản
[1]. Nguyễn Thị Bích Hằng(2003), đồng tác giả,Giáo trình Tư liệu triết học phương Tây hiện
đại, Nxb Giáo dục.
[2]. Nguyễn Thị Bích Hằng (2005), chủ biên,Giáo trình tư liệu Chủ nghĩa xã hội khoa học,
Nxb Đại họcHuế.
[3]. Nguyễn Thị Bích Hằng(2014), đồng tác giả,Triết học Áo và ý nghĩa hiện thời của nó, Nxb
Khoa học Xã hội, Hà Nội.
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II. Các công trình khoa học đã công bố
[1]. Trần Nguyên Hào (2013), “Nhà văn hóa lớn Hồ Chí Minh qua đánh giá của UNESCO”,
Tạp chí Sông Hương,(228), 4-7.
[2]. Đặng Thành Chung, Trần Nguyên Hào (2013), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy vai trò
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[5]. Trần Nguyên Hào (2016), “Nghĩ về sứ mệnh con người”, Tạp chí Trí thức và phát triển,
(56+57+58), 118-119.
[6]. Trần Nguyên Hào (2016), “Một số giải pháp giáo dục văn hóa ứng xử cho sinh viên
Trường Đại học Hà Tĩnh”, Tạp chí Giáo dục, (số đặc biệt), 212-214.
[7]. Trần Nguyên Hào (2016), “Phát triển kỹ năng sống cho sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh
thông qua phong trào tình nguyện”, Tạp chí Giáo dục, (số đặc biệt), 270-273
[8]. Trần Nguyên Hào (2015), “Phương hướng điều chỉnh chương trình và nâng cao vị trí, vai
trò của các học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Đánh giá chương trình đào
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tín chỉ”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Đổi mới phương pháp dạy học các môn lý luận chính trị ở trường
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cán bộ tại Trường Chính trị Trần Phú đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Trường Chính trị
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[4]. Nguyễn Thu Hiền (2017), “Vai trò của dòng họ đối với các phong trào văn hóa trong xây
dựng nông thôn mới hiện nay”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Trường Đại học Khoa học Huế, 280.
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[4]. Đậu Thị Hồng (2016), “Nâng cao năng lực giảng viên Thông qua tự học, tự phát triển bản
thân”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế.
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Chức danh khoa học:
Giảng viên
Địa chỉ liên hệ:
SĐT: 0915987884
Email: huong.tranthimai@htu.edu.vn
II. Các công trình khoa học đã công bố
[1]. Trần Thị Mai Hương (2015), “Một số vấn đề trong sinh hoạt tín ngưỡng ở Hà Tĩnh hiện
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[2]. Nguyễn Hoài Sanh (2016), đồng tác giả,“Hướng dẫn ôn tập Môn Giáo dục công dân Kỳ
thi trung học phổ thống Quốc gia 2017, Nxb. Đại học Vinh.

44
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[1]. Nguyễn Thị Én (1998), “Phát huy hiệu quả của phương pháp dạy học nêu vấn đề trong
dạy học môn Ngữ pháp”.
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về thổ nhưỡng, một số nguyên tố vi lượng và đất hiếm trong đất ngập mặn ở 2 xã Thạch Hạ và Hộ Độ,
tỉnh Hà Tĩnh, đề xuất phương án sử dụng”, Tạp chí Khoa học, Đại học Hà Tĩnh.
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[2]. Nguyễn Quốc Thắng (2010), Xác định hàm lượng asen trong một số khu vực phía bắc tỉnh
Hà Tĩnh, đề xuất phương pháp tách loại
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VI. Khen thưởng về hoạt động khoa học và công nghệ
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[1]. Đặng Thị Thanh Bình, Phan Thị Ái (2015), “Một số giải pháp hoàn thiện phân tích báo
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[1]. Trần Thu Thủy, Mai Như Ánh (2015), “Hoàn thiện chương trình đào tạo ngành Quản trị
kinh doanh của Trường Đại học Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà
Tĩnh”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Hà Tĩnh, (5).
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cứu khoa học các trường kinh tế và quản trị kinh doanh toàn quốc” lần thứ III, 46-54.
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Họ và tên:
NGUYỄN VIẾT CHÍNH
Ngày, tháng, năm sinh:
02/08/1980
Chức vụ:
Giảng viên
Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Kinh tế - QTKD
Học vị:
Thạc sỹ
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Họ và tên:
NGUYỄN THỊ KIM DUNG
Ngày, tháng, năm sinh:
30/7/1984
Chức vụ:
Giảng viên
Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Kinh tế - QTKD
Học vị:
Thạc sỹ
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[9]. Nguyễn Văn Đính, (1996), “Đào tạo nhân lực cho ngành du lịch”, Tạp chí Du lịch Việt
Nam, (36).
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[25]. Nguyễn Văn Đính, (2012), “Xây dựng thành phố Hà Tĩnh trở thành trung tâm đào tạo
nguồn nhân lực chất lượng cao”, Sách kỷ niệm 05 năm thành lập Thành phố Hà Tĩnh.
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[2]. Nguyễn Văn Đính, 1995, Thành viên, “Một số kiến nghị về việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế
theo hướng công nghiệp hóa trong lĩnh vực Kinh tế đối ngoại và Du lịch ở Việt Nam”, Cấp Nhà nước.
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[14]. Nguyễn Văn Đính (2015), GT Quản trị tác nghiệp Khách sạn, Nxb ĐHQG Hà Nội.
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VI. Khen thưởng về hoạt động khoa học và công nghệ

74

[1]. 1992, Giấy khen, Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng Cấp Bộ, Hiệu
trưởng Đại Học Kinh tế quốc dân, Năm 1992.
[2]. 2014, Bằng khen, Đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm hoạt động nghiên cứu Khoa học
và Công nghệ giai đoạn 2004-2014 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.
[3]. 2015, Bằng khen, Đã có nhiều đóng góp cho Công tác đào tạo Sau Đại học lĩnh vực Văn
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Xóm Thắng Hòa - Xã Thạch Tân - Thạch Hà
SĐT: 0963.622.689
Email: giang.ngothihuong@htu.edu.vn
II. Các công trình khoa học đã công bố
[1]. Ngô Thị Hương Giang (2016), “Phân tích và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng
dịch vụ tại Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, trường Đại học Hà Tĩnh”, Tạp chí Kinh tế - Châu Á Thái Bình Dương, (476), 86-88.
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[2]. Nguyễn Hữu Hiệp, Vũ Thị Phương Thảo (2016), “Hạn chế tình trạng nợ xấu của ngân
hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, (478), 92-94.
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Họ và tên:
VÕ THỊ CẨM HIẾU
Ngày, tháng, năm sinh:
30/7/1985
Chức vụ:
Giảng viên
Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Kinh tế - QTKD
Học vị:
Thạc sỹ
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Họ và tên:
NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
Ngày, tháng, năm sinh:
28/10/1984
Chức vụ:
Giảng viên
Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Kinh tế - QTKD
Học vị:
Thạc sỹ
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chí tài chính, (Số kỳ II tháng 5/2016), 34-36.
[4]. Đặng Thị Kim Oanh, Trương Thị Phương Thảo, “Một số trao đổi về kế toán doanh nghiệp
hiện hành”, Tạp chí tài chính, (Số kỳ I tháng 8/2016), 78-80.
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Họ và tên:
TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO
Ngày, tháng, năm sinh:
26/7/1983
Chức vụ:
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Chức danh khoa học:
Giảng viên
Địa chỉ liên hệ:
SĐT: 0934.352.620
Email: thao.truongthiphuong@htu.edu.vn
II. Các công trình khoa học đã công bố
[1]. Đặng Thị Kim Oanh, Trương Thị Phương Thảo, “Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống
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[1]. Bùi Thị Quỳnh Thơ (2005), “Một số vấn đề xung quanh việc Ban hành chế độ tiền lương
mới đối với cán bộ, công chức trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp”, Tạp chí Ngân hàng, (8).
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[7]. Bùi Thị Quỳnh Thơ (2014), “Phát triển kinh tế bền vững ở Hà Tĩnh”, Tạp chí Nghiên cứu
Tài chính kế toán, (11), 136.
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Họ và tên:
Ngày, tháng, năm sinh:
Chức vụ:
Đơn vị công tác hiện tại:
Học vị:
Chức danh khoa học:
Địa chỉ liên hệ:
SĐT: 0978.92.94.99

NGUYỄN THỊ THƯƠNG
21/01/1989
Giảng viên
Khoa Kinh tế - QTKD
Thạc sỹ
Giảng viên

Email:
thuong.nguyenthi.kt@htu.edu.vn;
nguyenthuongk48@gmail.com
II. Các công trình khoa học đã công bố
[1]. Shu Yuan Zhao, Pham Huy Thong, Nguyen Thi Thuong (2016), “Some solutions for rural
ecological environmental protection during new rural area development in Vietnam”, International
Journal of Recent Scientific Research, (7), 13700-13704.
[2]. Li Quan Liu, Pham Thanh Trung, Nguyen Thi Thuong (2017), “Some Tips on Reading
Skills of Book and Materials in SelfLearning of Political Theories for University Level Students”, The
International Journal Of Engineering And Science, (6), 01-04.
III. Đề tài các cấp đã thực hiện
1. Đề tài cấp cơ sở/cấp ngành
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[3]. Trần Thu Thủy (2014), “Nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Hà Tĩnh trong quá trình
hội nhập”, Tạp chí Kinh tế và dự báo, (23/583).
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vững”.
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[1]. PGS.TS. Nguyễn Đình Hòa, Ths. Trần Thu Thủy (2013), Giáo trình Văn hóa kinh doanh
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[3]. Nguyễn Châu Trinh (2016), “Bàn về nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam”,
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Bình Dương, (481), 61-63.
[2]. Truong Thuan Yen (2015), “Influence of business environment factor on Vietnameses
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Học vị:
Thạc sỹ
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Họ và tên:
NGUYỄN THỊ THANH NHÀN
Ngày, tháng, năm sinh:
03/02/1977
Chức vụ:
Phó trưởng khoa, Trưởng Bộ môn
Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Lý luận chính trị
Học vị:
Tiến sỹ
Chức danh khoa học:
Giảng viên
Địa chỉ liên hệ:
SĐT: 0912.606.615
Email: nhan.nguyenthithanh@htu.edu.vn
II. Các công trình khoa học đã công bố
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hiện nay ở nước ta” Tạp chí Dân chủ và pháp luật, (4/229), 15-16;
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mô hình tổ chức chính quyền cho phù hợp”, Tạp chí Quản lý nhà nước, (4), 25-28;
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Học vị:
Thạc sỹ
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Chức danh khoa học:
Giảng viên
Địa chỉ liên hệ:
SĐT: 0917.748.768
Email: giang.dangthi@htu.edu.vn
II. Các công trình khoa học đã công bố
[1]. Đặng Thị Kiều Giang (2010), “Using Software Potatoes in teaching English”, Tạp chí
khoa học Đại học Hà Tĩnh.
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Họ và tên:
PHẠM THỊ TÚ HẰNG
Ngày, tháng, năm sinh:
01/10/1977
Chức vụ:
Giảng viên
Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Ngoại ngữ
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112

I. Thông tin cá nhân
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Chức danh khoa học:
Giảng viên
Địa chỉ liên hệ:
SĐT: 0948308558
Email: thao.lethi@htu.edu.vn
II. Các công trình khoa học đã công bố
[1]. Lê Thị Thảo (2015), “Developing undergraduates’ reading fluency”, Hội thảo quốc tế
TESOL lần thứ 6, TP. Hồ Chí Minh.
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Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Ngoại ngữ
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[6]. Nguyễn Thị Thái Hòa (2003),“Nguyên tắc giao tiếp xã hội của người Việt biểu hiện qua
các thành ngữ, tục ngữ”.
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Tĩnh, (5).
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III. Đề tài các cấp đã thực hiện
1. Đề tài cấp cơ sở/cấp ngành
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Chức danh khoa học:
Giảng viên chính
Địa chỉ liên hệ:
SĐT: 0988823809
Email: yen.nguyenthihai@htu.edu.vn
II. Các công trình khoa học đã công bố
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[1]. Nguyễn Thi Hải Yến (2005), “Thực trạng đội ngũ giáo viên mầm non - Quy hoạch đào tạo
giáo viên ngành mầm non của tỉnh Hà Tĩnh”.

133

11. NÔNG NGHIỆP

134

I. Thông tin cá nhân
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[1]. Lê Văn Quang, Nguyễn Thị Lan (2007), “Xác định liều lượng lân và kali bón cho lạc xuân
trên đất cát huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Trường Đại học
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để xuất các biện pháp phòng bệnh trên đàn Hươu nuôi tại nông hộ huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh”,
Tạp chí khoa học Đại học Hà Tĩnh, (6), 61-66.
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[3].GS. Lê Doãn Diên, Phan Văn Ý thành viên (1986),“Chương trình Lạc (Irisaac)”, Cấp nhà
nước.

143

12. QUẢN LÝ GIÁO DỤC
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[2]. Hồ Thị Nga (2016), “Một số giải pháp quản lí đội ngũ giảng viên các trường đại học địa
phương Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục.
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(2013),“Nghiên cứu nâng cao năng lực đào tạo gắn với đào tạo chất lượng cao tại Trường Đại học Hà
Tĩnh”, Cấp Tỉnh.
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Loan, Nguyễn Thị Huệ (2010), “Nghiên cứu sự tồn lưu và xác định hướng di chuyển của dioxin do hậu
quả chất độc hóa học trong chiến tranh huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế”, Viện Khoa học Nông
nghiệp Việt Nam, Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ 2006-2010, 767-772.
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[17]. Trần Viết Cường, Phạm Quang Hà, Nguyễn Mạnh Khải (2016), “Khả năng hấp phụ Cu,
Pb và Zn của đất xám bạc màu bổ sung than sinh học”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
(19), 60-64.
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Chức danh khoa học:
Giảng viên, Chủ tịch HĐKH khoa
Địa chỉ liên hệ:
SĐT: 0913397899
Email: hat.buivan@htu.edu.vn
II. Các công trình khoa học đã công bố
[1].Bùi Văn Hạt (2014), “Các biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy
ở Khoa Sư phạm Tự nhiên - Đại học Hà Tĩnh”, Kỷ yếu Hội thảo Trường Đại học Hà Tĩnh.
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Tĩnh, (3), 98-108.
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Đại học Hà Tĩnh,(2), 83-91
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[4]. Nguyễn Văn Tịnh (2014), “Nhu cầu tham vấn tâm lý của sinh viên Trường Đại học Hà
Tĩnh”,(329), 19-21.
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[1]. Nguyễn Văn Tịnh (2015), chủ biên, Giáo trình Giáo dục gia đình, Nxb Đại học quốc gia
Hà Nội.
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VI. Khen thưởng về hoạt động khoa học và công nghệ
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[5]. Nguyễn Thị Cẩm, Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2016), “Nâng cao kỹ năng giao tiếp cho sinh
viên trường Đại học Hà Tĩnh”, Tạp chí khoa học Đại học Hà Tĩnh, (7), 117-124.
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Họ và tên:
NGUYỄN HỒNG QUANG
Ngày, tháng, năm sinh:
11/08/1987
Chức vụ:
Giảng viên
Đơn vị công tác hiện tại: Bộ môn Giáo dục - Thể chất
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Học vị:
Thạc sỹ
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thao của Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh, (3/2016), 26-31.
III. Đề tài các cấp đã thực hiện
1. Đề tài cấp cơ sở/cấp ngành
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Chức danh khoa học:
Giảng viên
Địa chỉ liên hệ:
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[2]. Nguyễn Khánh (2014), thành viên, “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt
động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên các ngành sư phạm ở Trường Đại học
Hà Tĩnh”.

180

I. Thông tin cá nhân
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Phó trưởng Khoa
Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Học vị:
Thạc sỹ
Chức danh khoa học:
Giảng viên chính
Địa chỉ liên hệ:
SĐT: 0912999125
Email: tam.nguyenthithanh@htu.edu.vn
II. Các công trình khoa học đã công bố
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III. Đề tài các cấp đã thực hiện

182

1. Đề tài cấp cơ sở/cấp ngành
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Họ và tên:
TRẦN ANH VŨ
Ngày, tháng, năm sinh:
23/10/1975
Chức vụ:
Trưởng phòng
Đơn vị công tác hiện tại: Phòng Đào tạo
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Họ và tên:
LÊ MINH QUÂN
Ngày, tháng, năm sinh:
22/05/1978
Chức vụ:
Giảng viên
Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Học vị:
Thạc sỹ
Chức danh khoa học:
Giảng viên
Địa chỉ liên hệ:
SĐT: 0934440139
Email: quan.le@htu.edu.vn
III. Đề tài các cấp đã thực hiện
[1]. Cao Thành Lê, Lê Khắc Hòa, Lê Minh Quân (2011 - 2012), “Khôi phục và nâng cao hiệu
quả sử dụng phòng thí nghiệm vật lí đại cương”.

189

I. Thông tin cá nhân
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[3]. Nguyễn Sỹ Minh (2002), “Áp dụng các phương pháp lập trình tuyến tính cho việc lập kế
hoạch và chương trình xây dựng nhà ở trung hạn tại Việt Nam, Những vấn đề cấp bách trong lĩnh vực
đầu tư xây dựng ở Liên bang Nga”, Tạp chí của Trường Đại học Xây dựng Mát-x-cơ-va, Liên bang
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