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2. CÔNG NGHỆ .............................................................................................................. 19 
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13. SINH HỌC .............................................................................................................. 147 

14. TÂM LÝ GIÁO DỤC ............................................................................................. 155 
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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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[3]. Nguyễn Đình Thọ (1999), “Thuế giá trị gia tăng trong thương mại quốc tế”, Kỷ yếu khoa 

học thương mại 
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[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”. 
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[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. 
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[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. 
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[11]. Nguyễn Đình Thọ, tác giả (2017), Giáo trình Kinh tế học Tài chính, Nxb Bách Khoa Hà 

Nội. 
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 [2]. Cao Thành Lê, Hoàng Văn Nam, Hồ Quang Quý (2013), “Động học hạt nano trong môi 

trường Kerr dưới tác động của kìm quang học”, Tạp chí Khoa học (1), 23.   

 [3]. Cao Thành Lê (2013), “Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội”, Kỷ yếu 

Hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, 3.   

 [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. 
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Thạc sỹ  

Giảng viên chính 

 

Email: huong.lethi@htu.edu.vn  
II. Các công trình khoa học đã công bố 
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  [3]. Lê Thị Hường (2003), “Từ quan điểm triết học Mác lênin về con người đến vấn đề phát 

huy nguồn lực con người trong quá trình CNH, HĐH ở nước ta hiện nay”. 
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  [5]. Lê Thị Hường (2005), “Một số giải pháp nhằm phát huy nguồn lực con người”. 
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Trường Đại học Hà Tĩnh 
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Giảng viên 

 

Email: duyen.nguyenthi@htu.edu.vn  

II. Các công trình khoa học đã công bố 

[1]. Nguyễn Thị Duyên, Phan Thị Gấm, Trần Thị Hương (2016), “Xây dựng hệ thống theo dõi 
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phân tán trong quản lý đào tại tại trường Đại học Hà Tĩnh”, Tạp chí khoa học Đại học Hà Tĩnh. 

[2]. Nguyễn Thị Duyên, Bùi Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Việt (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 khoa Quốc tế “Quản lý môi trường và phát triển bền vững” 
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TRẦN THỊ HƯƠNG 

01/10/1982 

Giảng viên 

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ 

Thạc sỹ 

Giảng viên 

 

Email: huong.tranthi@htu.edu.vn  
II. Các công trình khoa học đã công bố 

[1]. Trần Thị Hương, Nguyễn Thị Việt, Bùi Thị Thu Hoài (2016), “Ứng dụng cơ sở dữ liệu 

phân tán trong quản lý đào tại tại Trường Đại học Hà Tĩnh”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Hà 

Tĩnh. 

[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 

nguồn nước ngầm cho một vùng địa lý”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Hà Tĩnh. 
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SĐT: 0912.539.858 

NGUYỄN VIẾT PHÚ 

12/02/1976 

Giám đốc 

Trung tâm Công nghệ Thông tin 

Thạc sỹ 

Giảng viên 

 

Email: phu.nguyenviet@htu.edu.vn  

II. Các công trình khoa học đã công bố 

[1]. Nguyễn Viết Phú (2009), “Phần mềm tạo bài giảng điện tử Lecturemaker”, Kỷ yếu hội 

thảo: Ứng dụng CNTT trong dạy học, (3), 97. 

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”. 

 

  

mailto:phu.nguyenviet@htu.edu.vn


 

 

 

 

28 
 

 

I. Thông tin cá nhân 
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NGUYỄN ĐỨC SỬ 

01/02/1977 

Trưởng Bộ môn 

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ 

Thạc sỹ 

Giảng viên 

 

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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HỒ LÊ PHƯƠNG THẢO 

05/7/1986 

Giảng viên 

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ 

Thạc sỹ 

Giảng viên 

 

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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TRẦN NGỌC TUYẾN 

22/07/1984 

Giảng viên 

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ 

Thạc sỹ 

Giảng viên 

 

Email: tuyen.tranngoc@htu.edu.vn  
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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24/09/1987 
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Thạc sỹ 

Giảng viên 

Ngõ 3, Nguyễn Chí Thanh, TP. Hà Tĩnh 

Email: viet.nguyenthi@htu.edu.vn 

 

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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12/8/1975 

Trưởng phòng 

Phòng Quản lý đào tạo Sau Đại học 

Tiến sỹ 

Giảng viên 

 

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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22/12/1976 

Giảng viên 

Khoa Lý luận chính trị 

Thạc sỹ 

Giảng viên 

 

Email: ha.nguyenthi.ct@htu.edu.vn  
II. Các công trình khoa học đã công bố 

[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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SĐT: 0912.136.458 

NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG 

24/09/1975 

Trưởng Bộ môn 

Khoa Lý luận chính trị 

Thạc sỹ 

Giảng viên 

 

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 11-

2012 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 
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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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[1]. Nguyễn Thu Hiền (2011), “Tác động của biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp 

tỉnh Quảng Trị trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW dựa trên cách tiếp cận của xã hội 

học nông thôn”, Kỷ yếu hội thảo “Tác động của biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp tỉnh 
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hoạt động tự học, tự nghiên cứu của sinh viên trong đào tạo theo niên chế ở Trường Đại học Hà 

Tĩnh”. 
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[3]. Nguyễn Thị Hồng Ninh (2013), “Phát triển nguồn nhân lực ở nông thôn, đáp ứng yêu cầu 

xây dựng nông thôn mới”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Hà Tĩnh, (1), 84-88. 

[4]. Nguyễn Thị Hồng Ninh (2015), “Sử dụng phương pháp kiểm tra đánh giá theo năng lực 

đối với các môn khoa học Mác Lê nin ở khoa Lý luận chính trị Trường Đại học Hà Tĩnh”, Tạp chí 
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học cho sinh viên Lào ở Trường Đại học Hà Tĩnh”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Hà Tĩnh. 

III. Đề tài các cấp đã thực hiện 

 1. Đề tài cấp cơ sở/cấp ngành 

[1]. Trần Thị Kim Hiền, Nguyễn Thị Hồng Ninh (2010), “Nâng cao chất lượng hoạt động tư 

học của sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh trong học chế tín chỉ”. 

[2]. Nguyễn Thị Hồng Ninh, Đường Thế Anh (2016) “Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động 

nghiên cứu khoa học của sinh viên Lào ở Trường Đại học Hà Tĩnh”. 
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Trưởng khoa 

Khoa Lý luận chính trị 

Tiến sỹ 

Giảng viên chính 

 

Email: sanh.nguyenhoai@htu.edu.vn  
II. Các công trình khoa học đã công bố 

[1]. Nguyễn Hoài Sanh (2000), “Lutvich Phoiơbắc bàn về tôn giáo”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn 

giáo, (3), 16-21. 

[2]. Nguyễn Hoài Sanh (2001), “Về một bài học trong sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 

7(thí điểm)”, Tạp chí Giáo dục, (19), 41. 

[3]. Nguyễn Hoài Sanh (2011), “Vấn đề tạo hứng thú cho người học khi giảng dạy triết học và 

các môn lý luận chính trị”, Tạp chí Giáo dục, (3), 49-50, 53. 

[4]. Nguyễn Hoài Sanh (2011), “Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay: góc nhìn 

từ hoạt động lễ hội”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, (01), 13-18. 

[5]. Nguyễn Hoài Sanh (2012), “Bàn thêm về nguồn gốc của tôn giáo”, Tạp chí Nghiên cứu 

Tôn giáo, (06), 11-15. 

[6]. Nguyễn Hoài Sanh (2012), “Một số vấn đề về lễ hội ở Việt Nam trong những năm gần 

đây”, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, (07),34-40. 

[7]. Nguyễn Hoài Sanh (2012), “Về nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo”, Tạp chí Triết học, (8), 64-

70. 

[8]. Bùi Văn Dũng, Nguyễn Hoài Sanh (2013), “Yếu tố tôn giáo trong lịch sử phát triển dân 

tộc”, Tạp chí Công tác tôn giáo, (4). 

[9]. Nguyễn Hoài Sanh, Hoàng Văn Thanh (2015), “Về công tác tôn giáo ở Hà Tĩnh trong 

những năm gần đây”, Tạp chí Công tác tôn giáo, (9), 21-26. 

III. Đề tài các cấp đã thực hiện 

 1. Đề tài cấp cơ sở/cấp ngành 

[1]. Nguyễn Hoài Sanh (2009),chủ nhiệm, “Góp phần nâng cao nhận thức và định hướng hành 

vi cho học sinh sinh viên trường Đại học Hà Tĩnh về tín ngưỡng và mê tín”. 

 2. Đề tài cấp Tỉnh/Đề tài cấp Bộ/Đề tài cấp Nhà nước  

[1]. Nguyễn Hoài Sanh (2007), thành viên, “Triết lý con người trong tục ngữ, thành ngữ Việt 

Nam”,Cấp Bộ. 

[2]. Nguyễn Hoài Sanh (2007), thành viên, “Nâng cao năng lực đào tạo gắn với đào tạo chất 

lượng cao ở Trường đại học Hà Tĩnh”, Cấp tỉnh. 

[3]. Nguyễn Hoài Sanh (2015), chủ nhiệm, “Nghiên cứu một số vấn đề trong đời sống tín 

ngưỡng, tôn giáo hiện nay ở Hà Tĩnh”, Cấp tỉnh. 

[4]. Nguyễn Hoài Sanh (2016), thành viên,“Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin xây 

dựng Từ điển giải thích thuật ngữ chuyên ngành Việt - Lào”, Cấp tỉnh. 

IV. Giáo trình, sách đã xuất bản 

[1]. Nguyễn Hoài Sanh (2003), đồng tác giả,Con người và phát triển con người trong quan 

niệm của C.Mác và Ph. Ăngghen, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

[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. 
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[3]. Nguyễn Hoài Sanh (2017), đồng tác giả,“Tư tưởng Hồ cHí Minh về bảo vệ môi trường”, 

Nxb. Đại học Vinh. 

V. Hướng dẫn NCS, học viên cao học 

1. Số học viên Cao học đã bảo vệ: 02. 
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ĐÀO THỊ THUÝ 

09/09/1978 

Giảng viên 

Khoa Lý luận chính trị 

Thạc sỹ 

Giảng viên 

 

Email: thuy.daothi@htu.edu.vn  

II. Các công trình khoa học đã được công bố 

[1]. Đào Thị Thuý (2011), “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả phương pháp thảo luận nhóm 

trong giảng dạy môn học Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin”, Kỷ yếu khoa học 

Trường Đại học Hà Tĩnh. 

[2]. Đào Thị Thuý (2012), “Tăng cường tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên là cơ sở để đổi 

mới phương pháp dạy học Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (phần 1)”, Kỷ yếu 

khoa học Trường Đại học Hà Tĩnh. 

[3]. Đào Thị Thuý (2015), “Đánh giá thực hiện chương trình một số học phần thuộc chuyên 

ngành giáo dục chính trị đào tạo theo học chế tín chỉ”, Kỷ yếu khoa học Trường Đại học Hà Tĩnh. 

[4]. Đào Thị Thuý (2015), “Một số nét về công giáo ở Hà Tĩnh”, Kỷ yếu khoa học đề tài cấp 

Tỉnh. 

III. Đề tài các cấp đã thực hiện 

[1]. Đào Thị Thuý, (2010), “Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn học 

Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (phần 1) nhằm phát huy tính tích cực của sinh 

viên ở Trường Đại học Hà Tĩnh”,Đại học Vinh. 
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Thạc sỹ 

Giảng viên 

 

Email: thuy.tranthi.nn@htu.edu.vn  

II. Các công trình khoa học đã công bố 

[1]. Trần Thị Thúy (2016), “Hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao 

nhân dân, ý nghĩa đối với cách mạng Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục và xã hội, (Số đặc biệt), 19-22. 

[2]. Trần Thị Thúy (2016), “Đổi mới phương pháp dạy và học môn tư tưởng Hồ Chí Minh theo 

hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Hà Tĩnh”, Tạp chí Giáo dục và xã hội, 60(121), 82-84. 
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NGUYỄN THỊ ÉN 

10/06/1962 

Trưởng Khoa 

Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 

Thạc sỹ 

Giảng viên chính 

Số nhà 247, Đường Nguyễn Du, tp Hà Tĩnh 

Email: en.nguyenthi@htu.edu.vn  
II. Các công trình khoa học đã công bố 

[1]. Nguyễn Thị Én (2007), “Hành vi cầu khiến của nữ giới”, Tạp chí Ngôn ngữ (Viện nghiên 

cứu ngôn ngữ), (4). 

[2]. Nguyễn Thị Én (2014), “Đặc điểm hành động trần thuật qua lời thoại nhân vật nữ trong 

truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hà Tĩnh, (3). 

III. Đề tài các cấp đã thực hiện 

1. Đề tài cấp cơ sở/cấp ngành 

[1]. Nguyễn Thị Én (1998), “Phát huy hiệu quả của phương pháp dạy học nêu vấn đề trong 

dạy học môn Ngữ pháp”. 

[2]. Nguyễn Thị Én (2002) “Phát huy tính tích cực của học sinh tiểu học qua sử dụng đồ dùng 

dạy học”. 

 [3]. Nguyễn Thị Én (2007) “Đặc điểm lời thoại nhân vật nữ trong truyện ngắn Nguyễn Huy 

Thiệp”. 

[4]. Nguyễn Thị Én (2009) “Cơ chế tạo hàm ngôn trong ca dao tình yêu đôi lứa”. 

III. Khen thưởng về hoạt động khoa học và công nghệ 

1. Năm khen thưởng, Hình thức và nội dung khen thưởng, Tổ chức trao tặng. 

- 2015, Giấy khen thành tích trong hướng dẫn sinh viên NCKH, Hiệu trưởng Trường Đại học 

Hà Tĩnh tặng. 

- 2016, Giấy khen thành tích trong hướng dẫn sinh viên NCKH, Hiệu trưởng Trường Đại học 

Hà Tĩnh tặng. 
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Giảng viên 

Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 

Thạc sỹ 

Giảng viên 

 

Email: hang.luuthithu@htu.edu.vn  
II. Các công trình khoa học đã công bố 

[1]. Lưu Thị Thu Hằng (2005), “Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5-6 

tuổi thông qua kể chuyện theo kinh nghiệm”, Tạp chí giáo dục, (8), 30. 

[2]. Lưu Thị Thu Hằng (2013), “Giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường 

mầm non”, Tạp chí giáo dục, (số đặc biệt 7/21013), 40. 

[3]. Lưu Thị Thu Hằng (2017), “Một số nghiên cứu về giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ mầm 

non”, Tạp chí khoa học xã hội, (4/2017) 

III. Đề tài các cấp đã thực hiện 

 1. Đề tài cấp cơ sở/cấp ngành 

[1]. Lưu Thị Thu Hằng (2004), “Một số biện pháp dạy trẻ 5-6 tuổi kể chuyện theo kinh nghiệm 

nhằm phát triển ngôn ngữ mạch lạc”. 

[2]. Lưu Thị Thu Hằng, (2011), “Một số biện pháp giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi nhằm 

phát triển ngôn ngữ mạch lạc”. 
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Giảng viên 

Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 

Thạc sỹ 

Giảng viên 

 

Email: hong.vothidieu@htu.edu.vn  
II. Đề tài các cấp đã thực hiện 

 1. Đề tài cấp cơ sở/cấp ngành 

[1]. Võ Thị Diệu Hồng (2012), “Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả dạy học Tiếng 

Việt ở trường THPT”. 
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Giảng viên 

Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 

Cử nhân 

Giảng viên 

 

Email: phu.nguyenthi@htu.edu.vn 

 

II. Đề tài các cấp đã thực hiện 

1. Đề tài cấp cơ sở/cấp ngành 

[1]. Nguyễn Thị Phú (2001), “Quy tắc tạo hình trong nghệ thuật Ai Cập Cổ đại”. 

[2]. Nguyễn Thị Phú (2004), “Tính giáo dục trong đồ chơi của trẻ”. 
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Thạc sỹ 

Giảng viên 

 

Email: tuan.dangquoc@htu.edu.vn  

II. Đề tài các cấp đã thực hiện 

1. Đề tài cấp cơ sở/cấp ngành 

[1]. Đặng Quốc Tuấn (2002), “Màu sắc trong tranh vẽ của học sinh THCS thành phố Hà Tĩnh” 

[2]. Đặng Quốc Tuấn (2004), “Vẻ đẹp trong tranh thiếu nhi Hà Tĩnh”. 

[3]. Đặng Quốc Tuấn (2005), “Danh họa Nguyễn Phan Chánh người con của quê hương Hà 

Tĩnh”.  

[4]. Đặng Quốc Tuấn (2011), “Thiết kế đồ chơi cho trẻ mầm non tỉnh Hà Tĩnh”. 

IV. Khen thưởng về hoạt động khoa học và công nghệ 

[1]. 2001, Giấy khen, Triển lãm mỹ thuật khu vực Bắc miền trung, Hội mỹ thuật Việt Nam. 

[2]. 2011, Giấy khen, Triển lãm mỹ thuật khu vực Bắc miền trung, Hội mỹ thuật Việt Nam. 
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SĐT: 0913.278.373 

ĐẶNG THỊ YẾN 

08/03/1973 

Trưởng bộ môn Cơ bản  

Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non 

Thạc sỹ 

Giảng viên 

Số nhà 11, Ngõ 95, Đường Trung tiết,  

Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh 

Email: yen.dangthi@htu.edu.vn 

 

II. Các công trình khoa học đã công bố 

[1]. Đặng Thị Yến (2007), “Tìm hiệu nét nghĩa khác biệt của hai từ đồng nghĩa “to” và “lớn” 

trong hoạt động hành chức qua các văn bản trong SGK Ngữ văn 6”, Tạp chí Ngôn ngữ (Viện nghiên 

cứu ngôn ngữ), (3), 24-28. 

[2]. Đặng Thị Yến (2014), “Tìm hiểu cách sử dụng từ ngữ trong các lời quảng cáo”, Tạp chí 

Khoa học Trường Đại học Hà Tĩnh, (3), 43-49. 

[3]. Nguyễn Văn Tịnh, Đặng Thị Yến (2016), “Văn hóa ngôn ngữ và vấn đề giáo dục ngôn ngữ 

văn hóa trong giới trẻ hiện nay”, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, (129), 44-47. 

III. Đề tài các cấp đã thực hiện 

1. Đề tài cấp cơ sở/cấp ngành 

[1]. Đặng Thị Yến (2005), “Sử dụng ngữ liệu văn học dân gian trong dạy học từ ngữ ở Trung 

học Cơ sở”. 

[2]. Đặng Thị Yến (2007), “Tìm hiểu sự khác biệt về nghĩa và cách sử dụng của cặp từ đồng 

nghĩa "to" và "lớn" được sử dụng trong các văn bản Ngữ văn 6”. 

[3]. Đặng Thị Yến (2008), “Xem xét đặc trưng mức độ của tính từ tiếng Việt qua phương thức 

cấu tạo được sử dụng trong các văn bản SGK Ngữ văn THCS”. 

[4]. Đặng Thị Yến (2009), “Đặc trưng cấu trúc ngữ nghĩa của các tính từ chỉ tính cách con 

người trong tiếng Việt”. 

[5]. Đặng Thị Yến (2010),“Tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ thơ Phạm Hổ viết cho thiếu nhi”. 
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[3]. Nguyễn Quốc Thắng, Tống Cẩm Lệ, Đậu Kim Quyên (2016), “Xác định một số chỉ tiêu về 
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[3]. Hoàng Văn Lựu, Hoàng Hải Hiền, Đậu Thị Kim Quyên, Lê Đức Giang, “Nghiên cứu chế 

tạo và tăng khả năng tương hợp của vật liệu cao su blend CSTN/NBR bằng cao su Clopren”, Tạp chí 

khoa học Đại học Hà Tĩnh, (4). 
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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: 0913 088 663 

NGUYỄN QUỐC THẮNG 

25/3/1956 
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trường Đại học KHTN-ĐHQG Hà Nội.  
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cadimi, iod và một số nguyên tố độc hại thủy ngân, chì, asen trong cua và rong ở biển Kỳ Ninh thuộc 

khu công nghiệp Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh”, Tuyển tập các công trình khoa học Hội nghị 

Khoa học và Công nghệ biển toàn quốc lần thứ V, Quyển 4. 
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trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ 3.  
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[12]. Nguyễn Quốc Thắng (1997), “Độ bền các phức chất nguyên tố đất hiếm với axit L-

glutamic”, Thông báo khoa học, Đại học Vinh, (15). 



 

 

 

 

60 
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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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[4]. Bùi Hà Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Phước (2017), “Assessment of Green 

Growth in Vietnam: A Len from Green GDP Accounting Method”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Quản lý 
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[1]. Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Hà Thành Luân, Trương Huy Hoàng, Phạm Thị Thanh Nga, 
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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: 0983144365 

ĐẶNG THỊ THANH BÌNH 

19/01/1977 

Giảng viên 

Khoa Kinh tế - QTKD 

Thạc sỹ 
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[13]. Nguyễn Văn Đính, 2007, Chủ nhiệm, “Nghiên cứu đặc điểm và đề xuất các giải pháp 

phát triển thị trường khách du lịch nội địa, góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển du lịch 

Việt nam đến năm 2010”, Cấp Bộ. 
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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: 0963.622.689 

NGÔ THỊ HƯƠNG GIANG 

19/05/1989 

Giảng viên 

Khoa Kinh tế - QTKD 

Thạc sỹ 
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80 
 

 

I. Thông tin cá nhân 
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[1]. Trần Thị Khánh, Nguyễn Thị Kim Dung (2016), “Một số giải pháp đẩy mạnh quá trình 

chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh đến năm 2020”,Tạp chí khoa học Trường đại học Hà 
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[1]. Bùi Minh Quỳnh (2016), “Vai trò của kiểm toán nhà nước trong việc minh bạch ngân sách 

công”, Tạp chí Kinh tế và dự báo, (16), 23. 
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Growth in Vietnam: A Len from Green GDP Accounting Method”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Quản lý 
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[2]. Trương Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thương (2016), “Nâng cao hiệu quả Thu thuế thu 

nhập cá nhân trên đại bàn Tỉnh Hà Tĩnh” Tạp chí Thông tin và dự báo Kinh tế - xã hội, (126), 14-20. 

[3]. Trương Thị Phương Thảo (2016), “Nâng cao hiệu quả thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại 

tỉnh Hà Tĩnh”, Tạp chí Thông tin và dự báo Kinh tế - xã hội, (128), 35-40. 

[4]. Trương Thị Phương Thảo, Đặng Thị Kim Oanh (2016), “Một số trao đổi về chế độ kế toán 

doanh nghiệp hiện hành”, Tạp chí Tài chính (638), 78-80. 

III. Đề tài các cấp đã thực hiện 
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[6]. Bùi Thị Quỳnh Thơ (2013), “Thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Nghị định 43/2006 

về chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm tại tỉnh Hà Tĩnh”, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, (10), 

123. 
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Tiến sỹ 
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[1]. PGS.TS. Nguyễn Đình Hòa, Ths. Trần Thu Thủy (2013), Giáo trình Văn hóa kinh doanh 

(Dự án phát triển giáo viên THPT&TCCN), Nxb Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ngân hàng phát triển Châu 

Á. 

V. Khen thưởng về hoạt động khoa học và công nghệ 
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Bình Dương, (481), 61-63. 

[2]. Truong Thuan Yen (2015), “Influence of business environment factor on Vietnameses 

tourist satisfaction: a case study of Bangkok and Pattaya”, The 1 st Chaopraya University National 

Conference, 27-34. 

[3]. Trương Thuận Yến (2017), “Ảnh hưởng sự cố môi trường biển tới phát triển bền vững du 

lịch Hà Tĩnh”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Quản lý môi trường và phát triển bền vững”. 
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2001. 

 [4]. Trần ThịÁi Thi (2008-2009), Nhìn lại những chính sách của Mỹ trong cuộc chiến tranh 

Đông Dương từ 1961-1968. 

 [5].Trần Thị Ái Thi (2010-2011), Đại cách mạng văn hóa vô sản ở Trung Quốc và hậu quả 

của nó đối với lịch sử trung Quốc trong thời kỳ 1966-1976. 
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I. Thông tin cá nhân 

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: 0945.337.034 

TRẦN THỊ TÚ ANH 

20/06/1987 

Giảng viên kiêm giảng 

Phòng Quản lý đào tạo Sau Đại học 

Thạc sỹ 

Giảng viên 

 

Email: anh.tranthitu@htu.edu.vn  
II. Các công trình khoa học đã công bố 

[1]. Trần Thị Tú Anh, Dương Thị Cẩm Hằng (2015), “Giải pháp nâng cao ý thức thực hiện 

pháp luật cho người dân vùng tái định cư huyện Vũ Quang - tỉnh Hà Tĩnh”, Tạp chí khoa học Trường 

Đại học Hà Tĩnh, (06), 78-84. 

[2]. Trần Thị Tú Anh, Dương Thị Cẩm Hằng (2017), “Thực trạng vi phạm pháp luật tại các 

khu tái định cư trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Hà Tĩnh, 

(09). 

III. Đề tài các cấp đã thực hiện 

 1. Đề tài cấp trường trọng điểm 

[1]. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Đinh Tiên Hoàng, Trần Thị Tú Anh, thành viên(2015), “Nâng 

cao ý thức thực hiện pháp luật cho người dân các vùng tái định cư huyện Vũ Quang - tỉnh Hà Tĩnh”. 

[2]. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Dương Thị Cẩm Hằng, Trần Thị Bích Nga, Trần Thị Tú Anh, 

thành viên (2016), “Giải pháp ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật tại các khu tái định cư thị xã 

Kỳ Anh - Hà Tĩnh”. 

[3]. Trần Thị Ái Đức,Võ Thị Linh Nhâm, Trần Thị Tú Anh, thành viên (2017), “Giải pháp giải 

quyết việc làm cho lao động vùng ven biển Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay”. 
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  Chức danh khoa học:  

Địa chỉ liên hệ: 

SĐT: 0973733482 

DƯƠNG THỊ CẨM HẰNG 

25/06/1992 

Giảng viên 

Khoa Kinh tế - QTKD 

Cử nhân 

Giảng viên 

 

Email: hang.duongthicam@htu.edu.vn  

II. Các công trình khoa học đã công bố 

[1]. Dương Thị Cẩm Hằng, Trần Thị Tú Anh  (2015), “Giải pháp nâng cao ý thức thực hiện 

pháp luật cho người dân vùng tái định cư huyện Vũ Quang - tỉnh Hà Tĩnh”, Tạp chí Khoa học Trường 

Đại học Hà Tĩnh, (06/2015), 77-84. 

III. Đề tài các cấp đã thực hiện 

 1. Đề tài cấp cơ sở/cấp ngành 

[1]. Dương Thị Cẩm Hằng, thành viên (2016), “Giải pháp ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp 

luật tại các khu tái định cư thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh”. 
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Địa chỉ liên hệ: 

 

SĐT: 0913.383.832 

ĐINH TIÊN HOÀNG 

10/04/1986 

Giảng viên 

Khoa Kinh tế - QTKD 

Cử nhân 

Giảng viên 

447 đường 26/03, phường Đại Nài,  

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Email: hoang.dinhtien@htu.edu.vn 

 

II. Đề tài các cấp đã thực hiện 

 1. Đề tài cấp cơ sở/cấp ngành 

[1].Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Thị Tú Anh (2016), Nâng cao ý thức thực 

hiện pháp luật cho người dân các khu Tái định cư huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, đề tài cấp trường 

trọng điểm, Đại học Hà Tĩnh 
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  Đơn vị công tác hiện tại:  

  Học vị:  

  Chức danh khoa học:  

Địa chỉ liên hệ: 

SĐT: 0963795900 

TRẦN THỊ BÍCH NGA 

08/02/1986 

Giảng viên 

Khoa Lý luận chính trị 

Thạc sỹ 

Giảng viên 

Khối phố 6, phường Nguyễn Du, tp Hà Tĩnh 

Email: nga.tranthibich@htu.edu.vn 
 

II. Các công trình khoa học đã công bố 

[1]. Trần Thị Bích Nga (2010), “Đào tạo nghề cho lao động đi xuất khẩu lao động ở Hà Tĩnh -

Thực trạng và giải pháp”, Kỷ yếu hội thảo Đề tài độc lập cấp nhà nước “Xuất khẩu lao động ở Việt 

Nam - Thực trạng và giải pháp từ nay đến năm 2020”.  

[2]. Trần Thị Bích Nga (2016), “Giáo dục kiến thức pháp luật cho lao động Hà Tĩnh đáp ứng 

yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn hiện nay”, Kỷ yếu hội thảo Phát triển nguồn 

nhân lực tỉnh Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập. 

III. Đề tài các cấp đã thực hiện 

 1. Đề tài cấp cơ sở/cấp ngành 

[1]. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Thị Bích Nga, Trần Tú Anh, CN. Dương Thị Cẩm Hằng 

(2015), “Tìm kiếm giải pháp ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật ở các khu tái định cư Thị xã Kỳ 

Anh, Hà Tĩnh”, Cấp Trường trọng điểm. 

IV. Giáo trình, sách đã xuất bản 

[1]. PGS.TS Đoàn Minh Duệ (Chủ biên),  Trần Thị Bích Nga, Trần Cao Nguyên, Lê Văn Hải 

(2010), “Xuất khẩu lao động ở Hà Tĩnh - Thực trạng và giải pháp đến năm 2020”, Nxb. Nghệ An.  
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  Đơn vị công tác hiện tại:  

  Học vị:  

  Chức danh khoa học:  

Địa chỉ liên hệ: 

SĐT: 0912.606.615 

NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 

03/02/1977 

Phó trưởng khoa, Trưởng Bộ môn  

Khoa Lý luận chính trị 

Tiến sỹ 

Giảng viên 

 

Email: nhan.nguyenthithanh@htu.edu.vn  

II. Các công trình khoa học đã công bố 

[1]. Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2007), “Vấn đề năng lực của người đại biểu nhân dân”, Tạp 

chí Dân chủ và pháp luật, (9/186), 20-21; 

[2]. Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2011), “Dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp trong điều kiện 

hiện nay ở nước ta” Tạp chí Dân chủ và pháp luật, (4/229), 15-16; 

[3]. Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2011), “Đặc điểm của đô thị Việt Nam và phương hướng xây dựng 

mô hình tổ chức chính quyền cho phù hợp”, Tạp chí Quản lý nhà nước, (4), 25-28; 

[4]. Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2011), “Kế thừa yếu tố truyền thống về tổ chức bộ máy chính quyền 

địa phương trong lịch sử Việt Nam”, Tạp chí Tổ chức nhà nước, (7), Trang 21-23; 

[5]. Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2011), “Phát huy vai trò của chính quyền nông thôn trong công 

cuộc đổi mới đất nước”, Tạp chí Quản lý nhà nước, (12), 17-20 và 24; 

[6]. Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2012), “Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng mô hình tổ 

chức chính quyền nông thôn ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Quản lý nhà nước, (4), Trang 28-32;  [7]. 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2012), “Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về tổ chức chính quyền địa 

phương”, Tạp chí Quản lý nhà nước, (9), 37-41; 

[8]. Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2017), “Đôi nét về thực trạng giáo dục quyền con người, quyền công 

dân trong trường học ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Hà Tĩnh, (10). 

III. Đề tài các cấp đã thực hiện 

1. Đề tài cấp tỉnh 

[1]. Nguyễn Văn Đính (chủ nhiệm), Hồ Thị Nga, Bùi Thị Quỳnh Thơ, Phan Anh, Nguyễn Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hoài Sanh (2015 - 2016), “Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng 

Từ điển giải thích thuật ngữ chuyên ngành Việt - Lào”. 

2. Đề tài cấp trường trọng điểm 

[1]. Đinh Tiên Hoàng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Thị Tú Anh (2015), “Nâng 

cao ý thức thực hiện pháp luật của người dân tại các vùng tái định cư huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh”. 

[2]. Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ nhiệm), Trần Thị Tú Anh, Trần Thị Bích Nga, Dương Thị 

Cẩm Hằng (2016), “Giải pháp ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật ở các khu tái định cư thị xã 

Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh”. 

[3]. Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ nhiệm), Trần Thị Bích Nga, Dương Thị Cẩm Hằng, Đinh 

Tiên Hoàng (2017), “Quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài tại khu kinh tế Vũng Áng, Kỳ Anh, 

Hà Tĩnh” 

IV. Giáo trình, sách đã xuất bản 

[1]. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Cao Anh Đô (Đồng chủ biên), (2016), Xây dựng mô hình tổ chức 

chính quyền nông thôn ở Việt Nam - Cơ sở lý luận và thực tiễn, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội. 

V. Hướng dẫn NCS, học viên cao học 

[1]. Số học viên cao học đang thực hiện luận văn: 03 học viên. 
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I. Thông tin cá nhân 
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  Ngày, tháng, năm sinh:      

  Chức vụ: 

  Đơn vị công tác hiện tại:  

  Học vị:  

  Chức danh khoa học:  

Địa chỉ liên hệ: 

SĐT: 0913.376.476 

HOÀNG DIỆP ANH 

22/06/1979 

Giảng viên 

Khoa Ngoại ngữ 

Thạc sỹ 

Giảng viên 

 

Email: anh.hoangdiep@htu.edu.vn  
II. Các công trình khoa học đã công bố 

[1]. Hoàng Diệp Anh, “Vietnamese influences on English academic writing by students at 

Hatinh Uiversity”,Tạp chí Khoa học Đại học Hà Tĩnh, (02). 

III. Đề tài các cấp đã thực hiện 

1. Đề tài cấp cơ sở/cấp ngành 

[1]. Hoàng Diệp Anh (2009), “Applying Cooperative Learning in foreign language teaching 

and learning at Ha Tinh University”, cấp Trường. 

[2]. Hoàng Diệp Anh (2015), “Action research: Applying cooperative learning techniques to 

improve student’s task fulfillment in English writing”, cấp Trường. 
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Địa chỉ liên hệ: 

SĐT: 0917 132 579 

PHẠM THỊ KIM ANH 

27/08/1980 

Giảng viên 

Khoa Ngoại ngữ 

Thạc sỹ 

Giảng viên 

 

Email: anh.phamthikim@htu.edu.vn  
II. Các công trình khoa học đã công bố 

[1]. Anh, P.T.K. (2013), “Multiple Choice Tests for Listening Comprehension”, Tạp chí khoa 

học Đại học Hà Tĩnh, (1). 
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  Chức vụ: 
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  Học vị:  

  Chức danh khoa học:  

Địa chỉ liên hệ: 

SĐT: 0917.748.768 

ĐẶNG THỊ KIỀU GIANG 

21/7/1977 

Giảng viên 

Khoa Ngoại ngữ 

Thạc sỹ 

Giảng viên 

 

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. 

[2]. Đặng Thị Kiều Giang (2011), “Critical thinking on Multiple- choice questions”, Tạp chí 

khoa học Đại học Hà Tĩnh. 

[3]. Đặng Thị Kiều Giang, “Using programmes of BBC Learning English and English Short 

Story for English- major students’ listening self-study”, Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu thực tiễn 

- Đại học Hà Tĩnh. 

III. Đề tài các cấp đã thực hiện 

1. Đề tài cấp cơ sở/cấp ngành 

[1]. Đặng Thị Kiều Giang (2004), 'Using Technique Transfer Information in Reading', Cấp 

trường. 
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SĐT: 0918121805 

PHẠM THỊ TÚ HẰNG 

01/10/1977 

Giảng viên 

Khoa Ngoại ngữ 

Thạc sỹ 

Giảng viên 

 

Email: hang.phamthitu@htu.edu.vn  

II. Các công trình khoa học đã công bố 

[1]. Phạm Thị Tú Hằng (2007), “An Introduction to Portfolio Assessment in Teaching 

Reading”,Hội thảo WUSC - Tổ chức tại Trường Đại học Hà Tĩnh 
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Địa chỉ liên hệ: 

SĐT:  

LÊ THỊ HÒA 

25/01/1989 

Giảng viên 

Khoa Ngoại ngữ 

Cử nhân 

Giảng viên 

 

Email: hoa.lethi.nn@htu.edu.vn 

 

II. Các công trình khoa học đã công bố 

[1]. Lê Thị Hoà, Trần Thị Hoa Mai (2016), “Applying dictation techniques into teaching 

grammar: A case study of Ha Tinh University”, Tạp chí khoa học Đại học Hà Tĩnh, (9).  
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Địa chỉ liên hệ: 

SĐT: 0916703679 

HOÀNG THỊ HOÀN 

04/01/1980 

Phó trưởng Bộ môn  

Khoa Ngoại ngữ 

Thạc sỹ 

Giảng viên   

 

Email: hoan.hoangthi@htu.edu.vn               

 

II. Các công trình khoa học đã công bố 

[1]. Hoang, T. H. (2017), “Apologies and politeness: A case of Vietnamese speakers of 

English”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Hà Tĩnh, (9). 

[2]. Hoang, T.H. (2015), “Developing students’ critical thinking using questioning method and 

computer-mediated learning”, VietTesol Proposal, University of education publishing house. 
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Địa chỉ liên hệ: 

SĐT: 0986230990 

TRẦN THỊ HOA MAI 

11/05/1985 

Giảng viên 

Khoa Ngoại ngữ 

Thạc sỹ 

Giảng viên 

 

Email: mai.tranthihoa@htu.edu.vn  

II. Các công trình khoa học đã công bố 

[1]. Lê Thị Hoà, Trần Thị Hoa Mai (2016), “Applying dictation techniques into teaching 

grammar: A case study of Ha Tinh University”, Tạp chí khoa học Đại học Hà Tĩnh, (9). 
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  Chức danh khoa học:  

Địa chỉ liên hệ: 

SĐT: 094.507.6688 

TRẦN HẢI NGỌC 

27/3/1974 

Giảng viên kiêm giảng 

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học 

Thạc sỹ 

Giảng viên 

 

Email: ngoc.tranhai@htu.edu.vn  
II. Các công trình khoa học đã công bố 
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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: 0967.341.345 

NGUYỄN THỊ MAI TRÂM 

22/11/1991 

Giảng viên 

Khoa Ngoại ngữ 
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[1]. Nguyễn Gia Việt (2001), Setting a writing test item for English language students. 
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Giảng viên 

 

Email: xuan.havan@htu.edu.vn  

II. Các công trình khoa học đã công bố 

[1]. Hà Văn Xuân (2015), “Explanations of request formulations by Vietnamese learners of 

English in Australia”, Language Education in Asia, 6(1), 58-70. 

[2]. Hà Văn Xuân (2014), “Request formulations by Vietnamese learners of English” Tạp chí 
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“Thơ dâng Bác” của Nguyễn Xuân Lạc”. 
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III. Đề tài các cấp đã thực hiện 
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phạm Hà Nội, (3). 

[10]. Hồ Thúy Ngọc, Trưong Mai Hoa (2014), “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiểu biết văn 

hóa Việt Nam thông qua dạy học tiếng Việt cho Lưu học sinh Lào”, Tạp chí Khoa học Đại học Hà 
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năng sinh sản của đàn lợn nái bố mẹ Yorkshire x (Landrace x Yorkshire) được phối tinh đực 

F1(Pietrain x Duroc) trong điều kiện trang trại tại Hà Tĩnh", Tạp chí khoa học, Đại học Huế, 79(1), 

25-32. 

 [2]. Trần Thanh Vân, Trần Quốc Việt, Võ Văn Hùng, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Nguyễn Thu 

Quyên (2015), "Nghiên cứu xác định mức lizin/ME, protein và axit amin thích hợp trong khẩu 

phần chăn nuôi gà F1 (Ri x Lương Phượng)", Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, (1), 94-99. 

 [3] Trần Thanh Vân, Trần Quốc Việt, Võ Văn Hùng, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Nguyễn Thu 

Quyên, Phạm Văn Toàn (2016), "Ảnh hưởng của tỷ lệ (methionine + cystine)/lysine trong khẩu 

phần đến sức sản xuất thịt của gà Ri lai nuôi trong vụ Hè - Thu và Đông - Xuân", Tạp chí Khoa 

học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, (08), 23-28.  

 [4] Trần Thanh Vân, Trần Quốc Việt, Võ Văn Hùng, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Nguyễn Thu 

Quyên (2016), "Khả năng sử dụng gạo lật thay thế ngô trong khẩu phần chăn nuôi gà F1 (Ri x Lương 

Phượng)", Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2(10), 97-102. 

[5].Trần Thanh Vân, Võ Văn Hùng, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Trần Quốc Việt, Nguyễn Thu 
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[1]. Phan Thị Thanh Nhàn - đồng tác giả (2011), “Hiện trạng sử dụng đất vùng ven biển tỉnh 

Hà Tĩnh và đề xuất các biện pháp sử dụng hợp lý”, Tạp chí Khoa Học Đất , (36). 

[2]. Phan Thị Thanh Nhàn - đồng tác giả (2014), “Đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên - 

kinh tế xã hội cho sử dụng và phát triển nông nghiệp bền vững dải ven biển tỉnh Hà Tĩnh, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn”, (13/2014), 32-33. 

[3]. Phan Thị Thanh Nhàn - đồng tác giả (2016), “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp 

nâng cao hiệu quả xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh”, Tạp chí khoa học - Đại học Hà 

Tĩnh. 

[4]. Phan Thị Thanh Nhàn - đồng tác giả (2016), “Tìm hiểu quy trình thu gom rác thải của 
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Tĩnh. 
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 1. Đề tài cấp cơ sở/cấp ngành 

 [1]. Phan Thị Thanh Nhàn - cộng tác (2016), “Điều tra đánh giá các kết quả lồng ghép môi 

trường của Dự Án Phát triển Nông Nghiệp Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2016”. 

 [2]. Phan Thị Thanh Nhàn - cộng tác (2016 - 2017), “Điều tra  đánh giá sơ bộ tác động của 

Biến đổi khí hậu trong Nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh”. 

 2. Đề tài cấp Tỉnh/Đề tài cấp Bộ/ Đề tài cấp Nhà nước 

[1]. Phan Thị Thanh Nhàn, cộng tác (2011 - 2014), “Đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên - 

kinh tế xã hội cho sử dụng và phát triển nông nghiệp bền vững dải ven biển tỉnh Hà Tĩnh”. 
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 [1]. Hồ Thị Nga (2016), “Xây dựng tiêu chuẩn năng lực góp phần quản lí đội ngũ giảng viên 

đại học địa phương”, Tạp chí Giáo chức Việt Nam, (114). 
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Trần Viết Cường (2013), “Sử dụng mô hình DSSAT trong nghiên cứu dự báo tác động của biến đổi khí 

hậu đến năng suất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long”, Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, 

(3), 60-63. 
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Thanh Định, Phạm Thanh Hà, Trần Vũ Nam (2012-2013), “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến 

đổi khí hậu đến một số cây trồng chủ lực (lúa, ngô, đậu tương, mía) tại Đồng bằng sông Cửu Long và 
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Tĩnh 

  



 

 

 

 

154 
 

 

I. Thông tin cá nhân 
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[1]. Trần Đức Lương, Lê Danh Minh, Nguyễn Hùng Anh, Hồ Thanh Hải, Đỗ Văn Tứ(2014 -
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hình thuỷ vực vùng núi đá vôi tỉnh Quảng Bình”, cấp Viện. 
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Giảng viên 

 

Email: phuong.nguyenthithu@htu.edu.vn  
II. Các công trình khoa học đã công bố 
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Bộ môn Tâm lý - Giáo dục 

Thạc sỹ 
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Thạc sỹ 
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[1]. Nguyễn Hồng Quang (2016), “Nâng cao hiệu quả công tạc giáo dục thể chất trường đại 

học Hà Tĩnh”, Tạp chí thể thao cơ quan của Tổng cục TDTT-Bộ VHTTDL (23,24), 29. 
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Bộ môn Giáo dục  - Thể chất 
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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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Khánh (2012-2014), “Một số vấn đề về đại số kết hợp và ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy ngành sư 

phạm Toán tại trường Đại học Hà Tĩnh”. 
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[7]. Lê Văn An, Nguyễn Thị Hải Anh (2016), “Một đặc trưng của vành SI bởi điều kiện (1-

C2)”, Tạp chí khoa học Đại học Hà Tĩnh, (7), 12-17. 
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[1]. Phan Anh - Phan Đình Anh (2004), “Phát huy tính tích cực của phương pháp “Đặt và giải 

quyết vấn để trong dạy học toán 6 và toán 7 mới trên địa bàn Hà Tĩnh”. 
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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”. 

 

  



 

 

 

 

181 
 

 

I. Thông tin cá nhân 
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182 
 

 

I. Thông tin cá nhân 
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