
NGUYỄN HỮU TUYẾN 

 

  I. Sơ yếu lý lịch: 

    Ngày tháng năm sinh: 06/3/1968 

Quê quán: Thị trấn Chờ - Yên Phong – Bắc Ninh 

Trú quán: Thị trấn Chờ - Yên Phong – Bắc Ninh 

Chức vụ chính quyền: Hiệu trưởng 

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

  Điện thoại CQ: 02413824 602   

DĐ: 0912778815 

  

 

 

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học: 

 Tốt nghiệp Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 năm 1988 

Chuyên ngành: Toán 

2. Thạc sỹ: 

 Tốt nghiệp Trường Đại học quốc gia Hà Nội năm 2000 

Chuyên ngành: Giải tích hàm 

II. Các công trình khoa học đã công bố: 

 1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c: Phương pháp dạy h c bộ môn Toán theo xu 

hướng “Hoạt động” của A.A.Xtolia 

  Xếp loại: Xuất sắc 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Hàm chỉnh hình với độ tăng 

             Xếp loại: Xuất sắc 

 2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

 a. Đề tài cấp tỉnh: (ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

1. Một số giải pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng 

độ  ngũ 

- Thời gian: năm 2009 

 



2. Biện pháp quản lý công tác giáo dụ  đạo đức nghề nghiệp  ho độ  ngũ g áo v ên 

của hiệu trưởng  á  trường trung học phổ thông g a  đoạn hiện nay. 

- Thời gian: năm  2010 

3. Biện pháp tăng  ường quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT Yên Phong số 

1 

- Thời gian: năm  2011 

4. Thực trạng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng 

thiết bị dạy học ở trường THPT Yên Phong số 1 tỉnh Bắc Ninh. 

- Thời gian: năm  2013 

5. Biện pháp tăng  ường quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng  á  trường 

THPT 

- Thời gian: năm 2014 

6. Biện pháp quản lý độ  ngũ tổ trưởng chuyên môn trung học, nâng cao chất 

lượng dạy họ  trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 

- Thời gian: năm  2015 

7. Kế hoạch triển kha  đổi mớ  phương pháp dạy học bậc trung họ  g a  đoạn 2015-

2016 

- Thời gian: năm 2016 

  b. Đề tài cấp trường: (ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

       4. Các bài viết trong tạp chí:  

1. VẬN DỤNG LÍ THUYẾT HOẠT ĐỘNG ĐỂ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI 

NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG 

 (Tạp  hí ĐHSPHN  ố 6 năm 2016, trang 35-42) 

 Tóm tắt: Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy h c là một trong các 

khâ  đột phá trong đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay. Lí thuyết hoạt động  à cơ sở 

khoa h c cho việc giáo dục dạy h c trong nhà trường hiện đại đạt hiệu quả. Bài viết trình 

bày cơ sở, quan niệm về việc ứng dụng lí thuyết hoạt động để tổ chức hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo trong dạy h c môn Toán ở trường phổ thông và xây dựng q y trình để tổ 

chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy h c môn Toán ở trường phổ thông, thiết 

kế ví dụ minh h a cho quy trình trên.      

2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG 

THCS VÀ THPT TẠI TỈNH BẮC NINH 

 (Tạp chí Giáo dục số đặc biệt tháng 5 năm 2016, trang 283-286) 

Tóm tắt: Bài viết phân tích một số vấn đề đặt ra trong đổi mới phương pháp dạy 

h c ở trường trung h c cơ sở và trung h c phổ thông tại tỉnh Bắc Ninh về nh n thức, về 



quản lý, về phương pháp dạy h c của giáo viên và những nhân tố ảnh hưởng đến việc đổi 

mới phương pháp dạy h c. Q a đó, đề ra các giải pháp thực hiện đổi mới phương pháp 

dạy h c b c trung h c tại tỉnh Bắc Ninh hiện nay thông qua thiết kế tiến trình dạy h c, 

biên soạn câu hỏi/bài t p, tổ chức dự giờ rút kinh nghiệm, phân tích rút kinh nghiệm bài 

h c, tổ chức thực hiện, kiểm tra và đánh giá. 

3. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO 

TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG THCS. 

 (Tạp chí Khoa học Giáo dụ  ĐHSP HN 2   ố 131, tháng 8/2016, trang 67-69) 

Tóm tắt: Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là một nội dung chính thức trong chương 

trình giáo dục phổ thông mới được thực hiện ngoài chương trình các môn h c với năm 

đặc trưng cơ bản đó  à: Tính tích hợp, hình thức đa dạng, h y động nhiều lực  ượng tham 

gia, phát huy tính tích cực, kinh nghiệm và hiệu quả trong h c t p. Bài viết trình bày một 

số đặc điểm của hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy h c môn Toán ở trường THCS 

thông qua việc thiết kế ví dụ minh h a cho các đặc điểm trên. Việc tổ chức hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo trong dạy h c môn Toán ở trường phổ thông sẽ góp phần thực hiện 

thành công công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục hiện nay. 

4. TỔ CHỨC CHO HỌC SINH THCS HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG 

TẠO TRONG DẠY HỌC TOÁN   

 (Tạp chí Giáo dục số 386, tháng 7/2016, trang 47-49) 

Tóm tắt: Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là một phương thức h c t p hiệu quả, nhằm phát 

triển năng  ực cho người h c. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn Toán gồm các bước 

sau: GV xây dựng các tình huống toán h c lôi cuốn, có các yếu tố mang tính thực tiến, 

phù hợp với h c sinh THCS để các em được tham gia trải nghiệm. H c sinh trực tiếp 

tham gia tìm hiểu, nghiên cứu, v n dụng kiến thức, kinh nghiệm đã có nhằm chiếm  ĩnh 

tri thức Toán h c mới. Từ đó, h c sinh say mê h c t p và giải quyết các vấn đề do giáo 

viên đưa ra, tạo tiến đề cho các hoạt động  trải  nghiệm sáng tạo tiếp theo.  



VƯƠNG VĂN QUANG 

I. Sơ yếu lí lịch:   

  Ngày tháng năm sinh: 26/08/1960 

   Quê quán: Đại Đồng – Thuận Thành – Bắc Ninh. 

   Trú quán: 201 – Nguyễn Gia Thiều – Tiền  n – TP Bắc Ninh                              

   Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng. 

   Chức vụ Đảng: Đ ng     i n – Phó Bí thư Đ ng bộ. 

   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

   Trình độ  í    n chính trị:     c p. 

                                      Điện thoại: CQ: (0241) 821 342  

                                                          NR: (0241) 825 601 – DĐ: 0946 598 579 

Quá trình đào tạo: 

 . Đại học:  

Nơi đào tạo: Trường Đại học  ư phạ      ội  . 

Khoa:  g   ăn 

Năm tốt nghiệp: 1983 

 .     học   

Nơi đào tạo: Trường Đại học  ư phạ      ội  . 

Ch yên ngành: Phư ng ph p  ạ   ăn 

Năm tốt nghiệp: 2002 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

   1. Luận văn tốt nghiệp thạ    : 

 - Tên đề tài: Đ i   i  ui tr nh  ạ    n    chu ện ở Ti u học. 

 -Xếp loại:   ất sắc 

 2. Sá h tham khảo  tà  l ệu học tập, giáo trình nội bộ:  Đồng tác giả  

1.  hư ng tr nh  ồi  ư ng  iệu trưởng     n n  T   . 2000. 

 2.       ng tập  ề cư ng   i gi ng  ồi  ư ng  iệu trưởng trường     n n t nh 

Bắc  inh. 

 3. Trường  Đ P Bắc  inh 1    - 2008  t p thể tác giả . 2008. 

   3. Đề tà  ngh ên  ứu khoa học: 

a. Đề tài NCKH cấp tỉnh :   an chủ nhiệm đề tài. 

 1. Nguồn nhân l c t nh Bắc  inh trư c yêu c u của s  nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện  ại hó    t nư c. Th c trạng     hu  n nghị. T p thể tác giả.  2004 

 



 2. Ứng dụng công nghệ thông tin xây d ng ph n mề  thí  i m ki m tra và ch m 

 i m câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học tr ng chư ng tr nh     tạo củ  trường  Đ P 

Bắc Ninh. T p thể tác giả. 2006 - 2008.  

 3. Nâng cao ch t lượng     tạo ở Trường      ẳng  ư phạm Bắc  inh   p ứng 

yêu c u   i m i căn   n, toàn diện trong giáo dục        tạo hiện nay.  ă   015. 

 b. Sáng kiến kinh nghiệm cấp ngành 

 1. Nh ng y u tố  nh hưởng   n ch t lượng TT P nă  thứ 3 củ  gi   sinh trường 

 Đ P Bắc Ninh. 2011-2012 

 2. Một số gi i pháp nâng cao ch t lượng hiệu qu  công tác bồi  ư ng ki n thức 

quốc phòng -An ninh trong thời kì m i ở Trường  Đ P Bắc Ninh. 2012 – 2013. 

 3. Gi i pháp nâng cao ch t lượng t  học ch  sinh  i n Trường  Đ P Bắc Ninh 

  p ứng yêu c u     tạo theo học ch  tín ch . 2013 – 2014. 

 4. Gi i pháp nâng cao ch t lượng th c tập sư phạ  ch  sinh  i n Trường  Đ P 

Bắc  inh   p ứng yêu c u     tạo theo học ch  tín ch . 2014 – 2015. 

c.  Đề tài NCKH cấp trường: 

 1.   n  ề gi    ục  ạ   ức ch  sinh  i n Trường  Đ P Bắc  inh. Chủ đề tài. 

2004. 

 2.  u  tr nh       ng    ph t tri n củ  Đ ng  ộ Trường  Đ P Bắc  inh  1    – 

2008).  Đồng tác giả . 2008. 

 3. Th c trạng     ề  u t gi i ph p n ng c   năng l c  u n lí trường T    Bắc 

Ninh  đồng tác giả . 2007.  

 4. Các bài viết trong kỉ yếu khoa họ  trong và ngoà  trường: 

 1.   i tr  củ  t  chức Đ ng tr ng  u  tr nh ph t tri n nh  trường.  ỉ yế  số 

01/2006. 

 2.  h ng  h c  iệt c    n gi    ui ch  0  1     Đ – B    ĐT     ui ch  

 5  006  Đ – B    ĐT .  ỉ yế  số 03/ 2006. 

 3. Ti p tục      ạnh h ạt  ộng chu  n   n góp ph n h  n th nh  u t sắc nhiệ  

 ụ nă  học  006 – 2007.  ỉ yế  số 04/2007. 

 4. Tăng cường c ng t c ch   ạ   t  chức th c hiện c c h ạt  ộng chu  n   n 

nh   n ng c   ch t lượng     tạ  củ  trường  Đ P Bắc  inh tr ng nă  học  00  – 

2008.  ỉ yế  số 05/2007. 

5. Đ ng  ộ trường      ẳng  ư phạ  Bắc  inh l nh  ạ  n ng c   ch t lượng     

tạ .  ỉ yế  số 06/2008. 



6.  iệc ứng  ụng c ng nghệ th ng tin tr ng   i   i phư ng ph p  ạ  học ở  Đ P 

Bắc  inh. K    u th ng 11  00 . 

 .   ng t c t  chức ch   ạ    i   i phư ng ph p  ạ  học trường  Đ P Bắc  inh. 

K    u th ng 0   00  

 .   ng t c ph t tri n   ng ở   ng  ộ trường  Đ P Bắc  inh. K    u th ng 

11/2009 

 .  h ng   n  ề  ặt r  tr ng c ng t c ch   ạ  th c tập sư phạ  ở trường c    ẳng 

sư phạ . K    u th ng 0   009. 

10.  ột số gi i ph p n ng c   ch t lượng     tạ  c    ẳng     n n hệ  L   củ  

trường  Đ P Bắc  inh. K    u th ng 11  010. 

11.  u n lí ch t lượng t  học củ  học sinh sinh  i n   u tố  u n trọng    n ng c   

ch t lượng     tạ  ở c c trường c    ẳng sư phạ . K    u th ng 05  011. 

1 .  ột số gi i ph p th c hiện nhiệ   ụ tr ng t   c ng t c chu  n   n nă  học 

2011 –  01 . K    u th ng 11  011. 

13.  h ng nội  ung c n l      th c hiện chu  n   i s ng     tạ  the  hệ thống tín 

ch  ở Trường  Đ P Bắc  inh. K    u tháng 04/2012. 

1 . Đ nh gi  c ng t c     tạ  the  học ch  tín ch  K3    01  -  015)    c c gi i 

ph p n ng c   ch t lượng     tạ  ở Trường      ẳng  ư phạ  Bắc  inh. K    u th ng 

05/2013. 

15.  i i ph p n ng c   ch t lượng t  học ch  sinh  i n trường      ẳng  ư phạ  

Bắc  inh   p ứng   u c u     tạ  the  tín ch . K    u th ng 05  01 . 

16.  i i ph p n ng c   ch t lượng     tạ  nghiệp  ụ sư phạ  ch  sinh  i n trường 

     ẳng  ư phạ  Bắc  inh the   ịnh hư ng h nh th nh năng l c. Tạp chí    số  ặc 

 iệt th ng 0   015. 

1 .  ột số gi i ph p n ng c   hiệu  u  c ng t c     tạ  củ  trường  Đ P Bắc 

 inh   p ứng   u c u   i   i gi    ục ph  th ng. Tạp chí    số  ặc  iệt th ng 11  015. 

 

 

 

 

 

 

 

 



NGUYỄN CÔNG DUẬT 

 

I. Sơ yếu lý lịch: 

 

Ngày tháng năm sinh: 04/12/1958 

Quê quán: Lạc vệ - Tiên Du - Bắc Ninh 

 Trú quán: Đại Phúc - TPBN 

 Chức vụ chính quyền: Phó hiệ  trưởng  

 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

 Điện thoại: CQ: 02413873 850     

  Di động: 0913523 615 

 

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại h c Sư phạm Hà Nội        năm 1980 

Chuyên ngành: Tâm lý – Giáo dục 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường ĐHSP Hà Nội, năm 2000. 

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục 

II. Các công trình khoa học đã công bố:  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất  ượng 

đội ngũ cán bộ quản  í trường THCS tỉnh bắc Ninh 

  Xếp loại:  xuất sắc 

Tóm tắt: Đề tài chỉ ra thực trạng chất  ượng đội ngũ cán bộ quản  í trường THCS tỉnh 

bắc Ninh, q a đó đặt ra yêu cầ  và đưa ra các giải pháp nâng cao chất  ượng đội ngũ 

cán bộ này. 

2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

 . Đề tài c p t nh:  

1.Một số biện pháp nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở 

trường CĐSP  ắc Ninh. 

Thời gian: năm 2012 

2. Xây dựng và đưa các tình h ống thực tiễn đời sống vào giáo dục phòng chống 

tội phạm và tệ nạn xã hội cho HSSV ở trường CĐSP  ắc Ninh. 



Thời gian: năm 2013 

 . Đề tài c p ngành 

1. inh nghiệm tổ chức hội thi trong hoạt động công đoàn trường CĐSP  ắc 

Ninh. 

Thời gian: năm 2009 

2.Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác an ninh, tr t tự phòng chống tội 

phạm và tệ nạn  XH ở trường CĐSP  ắc Ninh 

Thời gian: năm 2013 

3.Giáo dục truyền thống và lòng yêu nghề cho sinh viên trường CĐSP  ắc Ninh  

Thời gian: năm 2014 

4.Những biện pháp tăng cường giáo dục đạo đức lối sống cho HSSV trường 

CĐSP  ắc Ninh 

Thời gian: năm 2015 

4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: 

5. Các bài viết trong tạp chí:  

1.  ch ứng  ử tr ng t nh   u củ  Ki  Trọng    Thú  Kiều tr ng Tru ện Kiều 

củ   gu ễn  u  Tạp chí  i    ục nă   013) 

 .  ột số t nh huống gi    ục ph ng chống tội phạ     tệ nạn    hội ch  học 

sinh  sinh  i n.  Tạp chí  i    ục  01 ) 

3.Xây d ng   i trường  ăn hó  tr ng trường sư phạ .  Tạp chí  i    ục 

2015) 

4.Suy ngẫ   ề ch  “ n” (Th  gi i tr ng t  số 328 -5/2009) 

5.     nhận từ  ức tr nh “Đ nh ghen”  Th  gi i tr ng t  tháng 10/2009). 

6. Ch i ch  Phúc – Lộc – Thọ  Th  gi i tr ng t  th ng 1  011). 

6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường: 

1.Trường  Đ P Bắc  inh   i   i tr        ng  ội ngũ c n  ộ  u n lý    gi   

 i n  K    u  h   học Trường nă   006) 

 . h ng    u c u   i  ối   i gi    i n hiện n     K    u  h   học Trường nă  

2006) 

3.    nhận  ề  ức tr nh“ Đ nh ghen   K    u  h   học Trường nă   00 ) 

 . Li n   t     tạ   ại học n ng c   ch t lượng  ội ngũ gi    i n tr ng t nh.  K  

  u  h   học Trường nă   00 ) 

5.L   g          ạnh  iệc   i   i phư ng ph p  ạ  học  K    u  h   học 

Trường .  K    u  h   học Trường nă   00 ) 



6.Tăng cường c ng t c gi    ục t  n  iện học sinh  sinh  i n          ng t  

chức    n hội tr ng Trường  Đ P Bắc  inh  K    u  h   học Trường nă   00 ). 

 .Th c hiện  u   ịnh  ề   ạ   ức nh  gi    ối   i gi ng  i n Trường  Đ P Bắc 

 inh  K    u  h   học Trường nă   00 ). 

 .       ng n p sống  ăn hó  tr ng nh  trường l   ột  u tố         ch t 

lượng     tạ . K    u  h   học Trường nă   00 ) 

9.Suy ngẫm về ch  “phú”    s  giàu có củ  c n người (K  y u khoa học Trường 

nă   010) 

10. Ph n   u xây d ng nh  trường trỏ thành công sở  ăn hó .  K  y u khoa học 

Trường nă   011) 

11. Nâng cao ch t lượng soạn th    ăn   n qu n lý tr ng nh  trường. (K  y u 

khoa học Trường nă   011) 

1 .  ng c   ch t lượng từ nhận thức    n h nh  ộng.  K    u  h   học Trường 

nă   01 ) 

 

 



NGUYỄN THANH CHUÂN 

 

     I. Sơ yếu lý lịch: 

    

Ngày tháng năm sinh: 17 - 6 - 1970 

   Quê quán: Phư ng Triện - Đại lai - Gia Bình - Bắc Ninh 

Trú quán: P. Suối Hoa -  TP. Bắc Ninh - T nh Bắc Ninh 

Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

 Điện thoại CQ: 02413856445  DĐ: 0912765805 

  

 

Quá trình đào tạo: 

 1. Đại học: 

 Tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại ng  - Đại học Quốc gia Hà Nội  Trường Đại 

học  ư phạm Ngoại ng  Hà Nội cũ) 

 - Chuyên ngành: Tiếng Nga, năm 1992 

 - Chuyên ngành: Tiếng Anh, năm 1993 

 2. Thạc sỹ: 

 Tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại ng  - Đại học QG Hà Nội  Năm 2007 

 Chuyên ngành: Tiếng Nga 

     II. Các công trình khoa học đã công bố: 

 1. Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ: 

 - Tên đề tài: Ti u hệ thống bài tập dạy vi t cho học sinh trung học ph  thông 

chuyên ng . 

 - Xếp loại: Xu t sắc 

 2. Tài liệu học tập: 

 2.1. Tên tài liệu: Đề cư ng   i gi ng   n phư ng ph p gi ng dạy dùng cho sinh 

viên khoa Ti ng Anh - Trường      ẳng  ư phạm Bắc Ninh. Năm 2001 

 2.2. Tên tài liệu: Ti ng  nh      tạo giáo viên trình  ộ c    ẳng ngành GD M m 

non). Năm 2012. 

 3. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: 

    3.1. Tên đề tài: Một số biện pháp hình thành kỹ năng  ạy học cho sinh viên 

Trường      ẳng  ư phạm Bắc Ninh. 

 



 - Cấp độ của đề tài: Cấp trường 

 - Thời gian thực hiện đề tài: 2005-2007 

    * Tóm tắt: 

 "Ở nư c ta một số công trình nghiên cứu về công tác rèn nghiệp vụ sư phạm cho 

sinh viên trên nh ng góc  ộ  h c nh u     ược ti n h nh như c c c ng tr nh nghi n cứu 

của ti n sĩ  gu ễn  hư  n  Ti n sĩ Ph n th nh B nh   i   sư  gu ễn H u  ũng  Tr n 

Anh Tu n…Tu  nhi n nh ng công trình nghiên cứu tr n     chủ y u trên khách th  là 

sinh  i n  ại học sư phạm hoặc sinh  i n c    ẳng ở c c  ị  phư ng  h c.  h    n nay 

chư  có c ng tr nh n   nghi n cứu về biện pháp rèn kỹ năng  ạy học cho sinh viên 

Trường      ẳng  ư phạm Bắc Ninh. K t qu  nghiên cứu sẽ l  c  sở khoa học    c  sở 

th c tiễn cho việc  ịnh hư ng nh ng gi i pháp phù hợp cho việc nâng cao ch t lượng 

    tạo giáo viên của t nh Bắc Ninh 

Đề t i n    i s u     c c   n  ề: Tìm hi u th c trạng việc rèn kỹ năng  ạy học 

cho sinh viên củ  Trường      ẳng  ư phạm Bắc Ninh; Phân tích  nh ng v n  ề lý luận 

về hoạt  ộng rèn kỹ năng sư phạm nói chung và rèn kỹ năng   ạy học  nói riêng cho sinh 

 i n  trường c    ẳng sư phạ ;   c  ịnh th c trạng các hoạt  ộng rèn kỹ năng   ạy học 

cho sinh viên của hai khoa t  nhiên, khoa xã hội Trường      ẳng  ư phạm  Bắc Ninh; 

Xây d ng một số biện pháp rèn luyện kỹ năng  ạy học, nh m nâng cao hiệu qu  của 

c ng t c     tạ  sinh  i n Trường      ẳng  ư phạm Bắc Ninh".  

    3.2. Tên đề tài: Một số v n  ề ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) trong gi ng 

dạy và học tập ở Trường  Đ P Bắc Ninh. 

+ Cấp độ: Cấp trường 

+ Thời gian thực hiện: 2007-2008 

    * Tóm tắt: 

  "Trong thời gian g n      cùng   i s  phát tri n mạnh mẽ của khoa học công 

nghệ, việc ứng dụng   TT tr ng    ĐT    tạo ra nhiều  i m m i trong qu n lý, gi ng 

dạy và học tập, tạ   ược niề          hứng thú cho c  người dạ     người học góp 

ph n nâng cao ch t lượng gi ng dạy và học tập. 

Việc nghiên cứu, ứng dụng CNTT trong gi ng dạy và học tập ở Trường  Đ P Bắc 

Ninh sẽ giúp cho gi ng viên có cái nhìn cụ th  h n  ề lĩnh   c quan trọng n       u   ó 

giúp cho họ có kh  năng thi t k  nh ng bài gi ng sinh  ộng h n  hiệu qu  h n    cũng 

cung c p nh ng tài liệu c n thi t    họ tham kh o khi thi t k  bài gi ng của mình theo 

một chu n nh t  ịnh. 

Đề t i giúp ch   B         nh  trường nhận thức rõ h n  ề hiệu qu  của việc 



ứng dụng CNTT trong gi ng dạy và học tập ở trường, tạ  thói  uen     ộng l c cho 

CBGV, HSSV khai thác tài nguyên và thông tin trên mạng, trên Website củ  trường, của 

ng nh    phục vụ qu n lý, gi ng dạy và học tập tốt h n". 

    4. Các bài viết trong tạp chí: 

 4.1. Tên bài viết: Đối chi u cách sử dụng  ộng từ "ăn" tr ng ti ng Việt, ti ng Anh 

và ti ng Nga. 

 - Số tạp chí: Số đặc biệt 

 - Tên tạp chí: Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 - Thời gian: Tháng 5/2013. 

 * Tóm tắt: 

 "Trong hệ thống từ v ng ti ng Việt, ti ng Anh và ti ng  g    ộng từ chi m số 

lượng l n   ược sử dụng v i t n su t r t c   tr ng  ời sống sinh hoạt hàng ngày bởi nó 

gắn liền v i các hoạt  ộng, trạng thái, c m xúc củ  c n người. Trong số c c  ộng từ c  

b n  "ăn" l   ột trong nh ng  ộng từ tiêu bi u và lý thú nh t     "ăn"  ốn  ược coi là 

hoạt  ộng chủ  ạo củ  c n người  có ý nghĩ   u n trọng và quy t  ịnh s  tồn tại của con 

người. 

 Việc  ối chi u c ch  ùng  ộng từ “ăn” tr ng ti ng Việt, ti ng Anh và ti ng Nga, 

trư c h t nh m hi u rõ h n  h  năng   t hợp, nguyên tắc hoạt  ộng của nó trong mỗi 

ngôn ng    ồng thời  u   ó rút r  s  giống nhau và khác nhau gi a các ngôn ng   ược 

th  hiện th ng  u   ộng từ "ăn" tr n c c   nh  iện ng  nghĩ   c u trúc và trong các câu 

thành ng , tục ng  và ca dao. 

 Thông qua cách sử dụng  ộng từ "ăn" tr ng    ng n ng , chúng ta có th  nhận 

th y rõ r ng: bên cạnh một số nét khác biệt về c u tạo từ, kh  năng   t hợp và ng  nghĩ  

thì chúng có khá nhiều  i   tư ng  ồng (qua nh ng l p nghĩ   c u trúc và các câu thành 

ng , tục ng ), th  hiện s   ồng  iệu về tư  u   t nh c       ăn h   của c  ba dân tộc". 

 4.2. Tên bài viết: Phư ng ph p học ngoại ng  nhanh và hiệu qu . 

 - Số tạp chí: Số đặc biệt 

 - Tên tạp chí: Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 - Thời gian: Tháng 11/2015. 

 * Tóm tắt: 

 " g   n    ng ại ng          ng trở th nh  ột c ng cụ    trợ  h ng th  thi u 

ch  c ng  iệc    cuộc sống  l  ch    hó   ẫn   n th nh c ng củ   ỗi người tr ng thời 

 ại t  n c u hó     hội nhập  uốc t .  ắ    ng    sử  ụng th nh thạ  ng ại ng  sẽ 

giúp  ỗi người tăng s  hi u  i t t  n c u  n ng c    i n thức   ỹ năng  ề nghề nghiệp 



    ời sống   ở rộng c n  ường học tập    nghi n cứu th ng  u   iệc ti p cận   i  h  

tri thức nh n l ại  giúp  ở r  c  hội  iệc l      n ng c    h  năng l    iệc  t  tin 

tr ng cuộc sống h     n gi n ch  l  l   ch  chu  n  u lịch sẽ  h  thi    thú  ị h n h ặc 

mở rộng gi   lưu   i  ạn  è. 

 Tuy nhiên, học và sử dụng thành thạo một ngoại ng  không ph i   n gi n ch  

trong một s m một chiều, mà là c  một  u  tr nh l u   i    thường xuyên, bao gồm c  

việc học tập lĩnh hội ki n thức ngôn ng  trên l p học, qua t  học, rèn luyện kỹ năng  gi   

ti p trong công việc và ngoài xã hội. Đ  học và sử dụng thành thạo một ngoại ng , mỗi 

người n n   c  ịnh rõ ba v n  ề c    n sau: C n chu n bị nh ng gì khi bắt   u học 

ngoại ng ? Làm th  n      học ngoại ng  nhanh và hiệu qu ? Nh ng  iều gì nên tránh 

khi học ngoại ng ?". 

    5. Các bài viết trong kỷ yếu khoa học của Trường CĐSP Bắc Ninh: 

5.1. Tên bài viết:   nh tượng "Lửa" trong ngôn ng    ăn h    g      ối chi u v i 

ngôn ng    ăn h    iệt Nam.  

- Số kỷ yếu: 06 

- Thời gian: Tháng 4/2008. 

5.2. Tên bài viết: S  ph n ánh nh ng  ặc trưng  ăn h  -dân tộc của ngôn ng  và 

tư  u  cộng  ồng b n ng  trong ng  nghĩ  của mỗi ngôn ng . 

- Số kỷ yếu: 07 

- Thời gian: Tháng 11/2008. 

5.3. Tên bài viết: Đ  ng  xã hội và s  phân bố chức năng gi a các ngôn ng  

trong xã hội    ng .  

- Số kỷ yếu: 08 

- Thời gian: Tháng 4/2009. 

5.4. Tên bài viết: S  tri nhận không gian th  hiện trong ngôn ng . 

- Số kỷ yếu: 11 

- Thời gian: Tháng 11/2010. 

5.5. Tên bài viết: Trường  Đ P Bắc Ninh v i công tác bồi  ư ng cán bộ qu n lý 

và liên k t     tạo nâng chu n nguồn nhân l c giáo dục.  

 - Số kỷ yếu: Số đặc biệt 

 - Thời gian: Tháng 11/2012. 

5.6. Tên bài viết: S  phân biệt về gi i tính th  hiện trong ngôn ng .  

 - Số kỷ yếu: 16 

 - Thời gian: Tháng 5/2014. 



LÊ CÔNG PHƯƠNG ANH 

I. Sơ yếu lí lịch:   

Ngày tháng năm sinh: 18/02/1988 

Quê quán: Tân Hồng - Từ Sơn - Bắc Ninh 

Trú quán: Yên Lã 2 - Tân Hồng - Từ Sơn - Bắc Ninh 

Chức vụ chính quyền: Giảng viên 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Văn h c 

Điện thoại: 0912217457 

 

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học  ư phạm Hà Nội năm 2010 

Chuyên ngành: SP Ng   ăn 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học xã hội    nh n  ăn  Đ        ội năm 

2014  

Chuyên ngành: Lý luận  ăn học 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

 Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Y u tố vô thức tr ng th     ng   m 

Xếp loại: Xu t sắc 

Tóm tắt:  

 hi tiến hành nghiên cứ  đề tài này, chúng tôi hướng tới những mục tiê  sa : 

Một  à khảo sát sự có mặt của yế  tố vô thức trong q á trình sáng tác thi ca của 

Hoàng Cầm để thấy được cá tính sáng tạo độc đáo của nhà thơ. 

Hai  à phân tích, cắt nghĩa các biể  tượng được tạo ra nhờ yế  tố vô thức, q a đó 

đóng góp một cách đ c và hiể  thơ Hoàng Cầm 

Đạt được những mục tiê  kể trên, đề tài cũng có những đóng góp nhất định, đó  à 

   n văn vừa kế thừa những nh n định, đánh giá của các nhà nghiên cứ  đi trước vừa  ựa 

ch n, khám phá để từ đó khẳng định giá trị của yế  tố vô thức trong thơ Hoàng Cầm. 

 ết q ả của L  n văn ít nhiề  góp phần gợi mở một hướng tiếp c n đối với thơ của 

Hoàng Cầm nói riêng, tác phẩm văn chương của một số tác giả Việt Nam nói ch ng trên 

phương diện phân tâm h c. Thêm nữa, những điểm hạn chế của đề tài, thiết nghĩ, cũng có 

thể tạo hứng thú cho những ai cùng có mối q an tâm đến vấn đề này. 

 



 Về cấu trúc lu n văn: ngoài phần Mở   u, K t luận và danh mục Tài liệu tham 

kh o, lu n văn gồm ba chương: 

 hư ng 1   ư ng ti p cận th     ng   m từ y u tố vô thức 

 hư ng       thức cá nh n tr ng th     ng   m 

 hư ng 3     thức tập th  tr ng th     ng   m 

2. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

Đề tài cấp trường: Rèn chính âm, chính t  cho sinh viên khoa Giáo dục THCS và khoa 

Ngoại ng  - Trường  Đ P Bắc Ninh (thời gian: 08/2015 - 05/2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRẦN QUANG BẮC 

I. Sơ yếu lí lịch:   

Ngày tháng năm sinh: 07/5/1967 

  Quê quán: Yên Mĩ – Thanh Trì – Hà Nội 

          Trú quán: Vệ An – TP Bắc Ninh 

          Chức vụ chính quyền: Giảng viên 

          Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ  

          Điện thoại: 0912536203 

 

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học  ư phạm Hà Nội năm 1988 

Chuyên ngành: SP  Địa lí 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp Trường Đại học  ư phạm Hà Nội  năm 2002 

Chuyên ngành: Địa lí Giáo dục dân số 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

Tên đề tài: Biến động dân số Đồng bằng sông Hồng qua hai cuộc tổng điều tra dân số 

1989 và 1999 

- Xếp loại: Xuất sắc 

2. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

Tên đề tài: Sử dụng các mối quan hệ nhân quả trong dạy h c môn Địa lí lớp 6 THCS, 

năm 2002 

3. Bài viết tạp chí 

1.Tr     i về việc thi t k  bài gi ng  ịa lí ở trường THCS, K  y u số 6/2008. 

2. Các v n  ề liên quan gi     i trường và phát tri n du lịch ở Việt Nam. K  y u số 

11/2009. 

3. Nh ng v n  ề  ặt ra trong việc duy trì và phát tri n bền v ng làng nghề Bắc Ninh. K  

y u số 5/2011. 

4. Nhìn nhận vai trò, trách nhiệm củ  c c nư c phát tri n      ng ph t tri n  ối v i v n 

 ề b o vệ   i trường trong th  k  XXI. K  y u số 11/2011. 

5. Th c t  ph  thông - Một góc nhìn. Tạp chí Giáo dục tháng 5/2014. 



6. Nhận thức về   i m i căn   n, toàn diện giáo dục        tạo theo tinh th n Nghị quy t 

số 29-NQ/TW gắn v i   i trường     tạo củ  trường      ẳng  ư phạm Bắc Ninh. Tạp 

chí Giáo dục tháng 4/2015 

 

 

 

 



NGUYỄN THỊ MINH CHÂU 

I. Sơ yếu lí lịch:  

   

 

Ngày tháng năm sinh: 05/12/1992 

Quê quán: Lạc Vệ - Tiên Du – Bắc Ninh 

Trú quán: 143 Nguyễn Gia Thiều – Suối Hoa – TP Bắc Ninh 

Chức vụ chính quyền: Không 

Trình độ chuyên môn: Đại h c 

Điện thoại: CQ  -  NR - DĐ: 0904362135 

 

    Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội     h n  ăn năm 2014 

Chuyên ngành: Triết h c 

II. C c công    nh khoa học đã công bố: 

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c:.Cơ sở của sự biến đổi Hồi Giáo ở Việt 

Nam. 

  Xếp loại: Giỏi  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HỌ TÊN: NGUYỄN THẾ CƯỜNG 

I. Sơ yếu lí lịch:   

Ngày tháng năm sinh: 28 tháng 11 năm 1987 

Quê quán:  Thu n Thành Bắc Ninh      

        Ảnh Trú quán: 118 Nguyễn Cao - Ninh Xá - Bắc Ninh 

 Chức vụ chính quyền: Phó bí thư đoàn trường 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

                                    Điện thoại:  NR:            - DĐ:  01678.567.688                                             

   

 

  Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học  Th  Dục Th  Thao Bắc Ninh  năm 2009 

Chuyên ngành: Giáo Dục Thể Chất 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường Đại học  Th  Dục Th  Thao Bắc năm 2016 

Chuyên ngành: Giáo Dục Thể Chất 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c:Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất  ượng 

công tác GDTC trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh 

  Xếp loại:  Giỏi 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất  ượng 

công tác GDTC cho h c sinh trường THPT Chuyên Bắc Ninh 

             Xếp loại: Giỏi 

   Tóm tắt: 

Trường THPT chuyên Bắc Ninh là một trường có lịch sử và bề dày truyền thống 

 â  đời của tỉnh Bắc Ninh, được thành l p từ năm 1995 với cái tên ban đầu là Trung h c 

phổ thông Năng  hiế  Hàn Th yên, sa  này đổi lại theo quyết định của bộ GD&ĐT  à 

Trung h c phổ thông chuyên Bắc Ninh.  Là một trong những trường trung h c phổ thông 

chuyên duy nhất của tỉnh Bắc Ninh, tuyển ch n và đào tạo h c sinh năng khiếu cấp Trung 

h c phổ thông các môn văn hóa, ngoại ngữ trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Ninh. Với đội ngũ 

cán bộ giáo viên: 94 cán bộ giáo viên chính thức giảng dạy, trong đó có 5 giáo viên môn 

thể dục. Công tác GDTC cũng như chất  ượng giờ h c thể dục ngày càng được sự quan 

 



tâm so với các trường trong thành phố. V y làm thế nào để nâng cao chất  ượng giờ h c 

thể dục là một việc không dễ dàng đối với người  àm công tác TDTT. Ngoài ra cũng còn 

một số nguyên nhân chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến chất  ượng giờ h c thể dục 

thể thao trong nhà trường. 

Trên cơ sở phân tích lý lu n và thực tiễn về thực trạng công tác giảng dạy h c t p 

môn GDTC của trường THPT chuyên Bắc Ninh. Q a đó đề xuất giải pháp nhằm nâng 

cao chất  ượng GDTC của h c sinh trường THPT chuyên Bắc Ninh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

NGUYỄN THỊ DUNG 

I. Sơ yếu lý lịch: 

 

Ngày tháng năm sinh: 16/3/1987 

Q ê q án: Tri Phương – Tiên Du - Bắc Ninh 

 Trú quán: Xuân Ái – Hòa Long – T.P Bắc Ninh – 

Bắc Ninh. 

 Chức vụ chính quyền: Giảng viên 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ  

Điện thoại: 0906216966 

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học   ư phạm Hà nội 2 năm  2009 

Chuyên ngành:  Kỹ thu t công nghiệp 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường. Đại h c sư phạm Hà Nội,  năm 2013 

Chuyên ngành: Lý lu n và phương pháp dạy h c bộ môn kỹ thu t công nghiệp 

II. C c công    nh khoa học đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c: Các thao tác cơ bản để vẽ trong 

POWERPOINT 

  Xếp loại:  Xuất sắc 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ:  ây dựng và sử dụng câu trắc nghiệm 

khách q an trong đánh giá kết quả h c t p môn Công nghệ 8. 

             Xếp loại: Xuất sắc 

Tóm tắt:  Thiết   p q y trình xây dựng và sử dụng câ  trắc nghiệm khách q an, từ 

đó xây dựng hệ thống các bài trắc nghiệm khách q an và sử dụng chúng nhằm đáp ứng 

yê  cầ  trong việc kiểm tra đánh giá kết q ả h c t p môn Công nghệ  ớp 8, q a đó góp 

phần nâng cao chất  ượng dạy h c. 



     

                                                                                    

 

 

 NGUYỄN THỊ DUNG 

I. Sơ yếu lý lịch: 

 

Ngày tháng năm sinh: 03/11/1993 

Quê quán: Hữu Chấp – Hoà Long – TP Bắc Ninh 

Trú quán: Hữu Chấp – Hoà Long – TP Bắc Ninh 

Chức vụ chính quyền: giảng viên 

Trình độ: Cử nhân 

Điện thoại DĐ: 01643 988 033 

 

 

Quá trình đào tạo:  

Tốt nghiệp trường : Đại h c Sư phạm Hà Nội 

Chuyên ngành : Sư phạm Ngữ Văn 

II.Cá   ông trình KH đã  ông bố 

Luận  ăn tốt nghiệp Đ  

Đề t i :  ước đầ  tìm hiể  tr yền th yết và  ễ hội xã Hòa Long – TP  ắc Ninh 

  p l ại :   ất sắc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LÊ THỊ HỒNG DUYÊN 

I. Sơ yếu lí lịc     

 

 

Ngày tháng năm sinh: 24/01/1966 

Quê quán: Tam Giang Yên phong Bắc Ninh 

Trú q án: Phường Đại Phúc TP Bắc Ninh 

Chức vụ chính quyền: GVC 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

 Điện thoại: DĐ  01684187131 

 

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học  Đ  ng ại Ng - Đ   uốc Gia Hà Nội năm 1989 

Chuyên ngành: .Tiếng Anh 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường ĐH Latrobe A stra ia, năm 2008. 

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ    : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c: Một số hình thức kiểm tra ngôn ngữ 

   Xếp loại: Khá 

Tên các bài viết cho đào tạo thạc sĩ:  

    1- Summative and formative assessments- Research essay(Loại A) 

   2 - English language teaching in Vietnamese pedagogical contexts(Loại B) 

   3 - Equality and equity in education in Vietnamese education  (Loại A) 

   4- Motivation in the workplace in Vietnam(Loại A) 

    5- Using communicative approach in teaching and learning English as a foreign 

language in Vietnamese schools(Loại B) 

   6- The husband-wife relationship and communication within the traditional and present 

family in Vietnam(Loại A) 



  7- The implimentation of policies in universalizing primary education level in Vietnam 

(Loại A) 

  8 - Student-centred approach in holistic education: A strategic orientation of 

Vietnamese education(Loại A) 

   9- Analysing spoken English for TESOL (Loại A) 

   10 - The difficulties of International students in Australian Universities in terms of 

language barrier and academic tasks (Loại A) 

   11- E pl ring te cher’s  p rent’s  n  stu ent’s  ttitu es  n  i e s    ut se u l he lth 

education in Vietnamese schools in relation to strategies that reduce the transmission of 

sexually transmitted deseases (namely HIV/AIDS) (Loại A) 

   12- The important of using online revision test project for non-major English students 

at Bac Ninh Teacher Training College (Loại A) 

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

       4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: 

 1. Current situations and some solutions to improve speaking skill for major students at 

Bac Ninh teachers training college 

2.Creating English revision lessons on line for testing the first year non-major English 

students at Teacher Training Colleges 

3.Using communicative approach in teaching and learning English at Bac Ninh schools: 

constrains and solutions 

4 .Improving  non-English majors' spoken English in class in Vietnamese colleges 

5.Improving  non - English major students' spoken English in classes in Vietnamese 

colleges 

5. Các bài viết trong tạp chí:  

1. Facts and some solutions to improve English speaking skill for English students in Bac 

Ninh teachers training college 

 6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường: 

1. Nâng cao ch t lượng dạy và học môn dịch ở trường  Đ P Bắc Ninh 

2. Tích hợp các tiện ích củ     phư ng tiện trong dạy và học môn ti ng  nh the  phư ng 

pháp giao ti p 

3.  u  nghĩ  ề việc ki   tr    nh gi  ở c c trường  Đ P tr ng thời kì hội nhập 

 .   u  nghĩ  ề việc dạ   ĩ năng “ ghe hi u” ch  sinh  i n  h ng chu  n ng  ở trường 

 Đ P Bắc Ninh 



5. Nh ng  hó  hăn của việc áp dụng phư ng ph p gi   ti p trong gi ng dạy ti ng Anh 

cho sinh viên không chuyên ở trường  Đ P Bắc Ninh và nh ng  ề xu t khắc phục 

6. Sử dụng ph n mềm Hot Potatoes vµ Macromedia Dream Weaver    thi t k  các dạng 

bài ôn tập cho sinh viên không chuyên nă  thứ nh t c c trường  Đ 

NGUYỄN THỊ DƯ 

I. Sơ yếu lí lịch: 

 

Ngày tháng năm sinh: 11/04/1976 

Quê quán: Tiên Du - Bắc Ninh 

Trú quán: Số 257 Lê Phụng Hiểu – Vệ An – TPBN – Bắc 

Ninh 

Chức vụ chính quyền: Giảng viên 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

Điện thoại: 0945. 353. 459                                

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học  ư phạm Hà Nội năm 2000 

Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp Trường Đại học Vinh năm 2014  

Chuyên ngành: Qu n lý giáo dục 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Giải pháp phát triển đào tạo đa ngành ở trường 

CĐSP  ắc Ninh giai đoạn 2010 -2015. 

Xếp loại: Xuất sắc 

2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

1. Chương trình giáo dục mầm non 

2. Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ 

3. Đánh giá trong giáo dục mầm non 

3. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp   ường 

1. Tìm hiểu sự nh n diện giới tính dưới một số biểu hiện trong hoạt động v i chơi 

của trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổi – Năm hoàn thành 2003 



2. Một số biện pháp phát triển mối quan hệ của trường mầm non với các cơ q an, 

đơn vị, tổ chức trên địa bàn – Năm hoàn thành 2017 

4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: 

1.Hộ  thảo Quố  tế 2015: 

 

 Phát triển năng lự  người học trong bối cảnh hiện nay 

 -Tên bài viết: Quản  ý và cơ chế quản lý tự chủ trong nhà trường 

 - Tómtắt: Công tác quản  ý trường  cao đẳng, đại h c là một chủ điểm rất quan 

tr ng trong cộng đồng trường cao đẳng, đại h c trên khắp thế giới. Các chính phủ đang 

đòi hỏi hiệu quả và tính trách nhiệm lớn hơn trong công tác q ản  ý. Tình hình này đã đặt 

ra những đòi hỏi mới và ngày càng nặng nề đối với các trường cao đẳng, đại h c  và đặc 

biệt đối với chức năng q ản lý. Vì các tổ chức này phải cố gắng đáp ứng các tác động  

khác nhau trong hoàn cảnh hiện nay và dự đoán trước được. Nó đòi hỏi phải có sự năng 

động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao của Lãnh đạo nhà trường. Cơ chế quản lý nhà 

trường tự chủ đòi hỏi sự nhạy bén trong việc tiếp nh n và v n hành những q an điểm mới 

và toàn diện, nhằm lý giải hiệ  năng của nhà trường, quản  ý q y trình nhà trường nội bộ 

về mư  cầu phát triển, theo đ ổi hiệ  năng và tố chất giáo dục của nhà trường. 

2. Hội thảo GDMN  á  trường  ư phạm  

 Tên bài viết : Vấn đề cần lưu ý kh  thực hiện  hương trình g áo dục mầm non 

- Tóm tắt : Giáo dục mầm non, nền tảng của những công trình tương  ai,  à cấp h c đầu 

tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Nhiệm vụ của GDMN  à n ôi dưỡng và chăm sóc 

giáo dục trẻ từ 3 tháng đến 72 tháng tuổi. Mục tiêu GDMN là giúp trẻ phát triển về thể 

chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn 

bị cho trẻ vào cấp h c tiếp theo.  

5.Các bài viết trong tạp chí:  

1. Tìm hiểu nguyên tắc dạy và học của Jan Amos Komensky trong tác phẩm “ 

Th ên đường của trá  t m”. 

- Tóm tắt: Tác phẩm “ Thiên đường của trái tim “  à một tác phẩm kinh điển rất hay, viết 

về nghệ thu t sư phạm. Dưới ngòi bút của tác giả, tác phẩm như một t p ảnh đẹp về thiên 

nhiên và con người, được tái hiện hết sức phong phú và sinh động.  omensky đã đi đến 

những khái quát sâu sắc của mình trong  ĩnh vực giáo dục và dạy h c từ q an sát đời 

sống xã hội, tình trạng giáo dục , từ kinh nghiệm sư phạm. Trên cơ sở hoạt động giáo dục 

của bản thân và những kinh nghiệm tiên tiến của thời đại mình. Tư tưởng giáo dục của 

ông đã đặt nền móng cho lý lu n dạy h c hiện đại. Những khát v ng của ông về một 



Thiên đường. “ Nơi mà cái thiện đã ngự trị trong trái tim m i người , thôi thúc các thế hệ 

Sư phạm hãy cùng nhau nỗ lực làm cho mỗi Nhà trường   ôn  à Thiên đường của trái 

tim”. 

 

 

2. Về quản lý tự chủ trong nhà trường 

 - Tóm tắt: Cuộc cải cách quản  ý chính sách theo hướng tự chủ sẽ giúp nhà trường có 

nhiều khả năng giải tỏa những trói buộc  chẽ trong khi v n hành nhà trường, thúc đẩy nhà 

trường trở thành một hệ thống tự quản đa cấp độ, chủ động nh n diện vấn đề  các nhu 

cầua , tạo l p sự tham dự, đưa ra q yết sách, đề ra hành động, cải thiện  

Cách biểu hiện , theo đ ổi sự phát triển và hiệ  năng  â  dài trong môi trường luôn biến 

đổi. 

3. Đồ dùng đồ  hơ  – một phương t ện giáo dục trẻ hữu í h trong trường mầm 

non 

- Tóm tắt: Giáo dục mầm non, nền tảng của những công trình tương  ai,  à cấp h c đầu 

tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Với trẻ phương pháp h c chính  à “ h c mà chơi, 

chơi mà h c”, trẻ h c thông q a các phương tiện trực q an và đồ dùng, đồ chơi  ĐDĐC  

là một nhu cầu thiết yếu, không thể thiế  được trong cuộc sống, nó cần cho trẻ như thức 

ăn, nước uống, có tác dụng lớn  ao đến việc hình thành và phát triển toàn diện cho trẻ. Vì 

v y, người quản lý ngành h c nói chung, hiệ  trưởng các trường mầm non nói riêng cần 

nh n thức được tầm quan tr ng của đồ dùng đồ chơi mầm non, chính nó nâng cao chất 

 ượng chăm sóc giáo dục trẻ, từ đó có kế hoạch đầ  tư về tài lực, v t lực cho hoạt động 

này. 

4. Gợi ý nộ  dung “ Thực hiện chủ đề” Cho trẻ 5 -6 tuổi trong giờ học trên lớp 

với sinh viên ngành giáo dục mầm non. 

- Tóm tắt: Trong hoạt động dạy h c không có một phương pháp dạy h c toàn năng phù 

hợp với mục tiêu và nội dung dạy h c. Mỗi phương pháp và hình thức dạy h c có những 

ư  và nhược điểm, giới hạn sử dụng riêng. Vì v y việc phối hợp đa dạng các phương 

pháp và hình thức dạy h c trong toàn bộ quá trình dạy h c  à phương pháp q an tr ng để 

phát huy tính tích cực và nâng cao chất  ượng dạy h c. 

5. Vấn đề quan tâm của giảng viên và sinh viên ngành giáo dục mầm non trong 

trường  ư phạm kh  đ  tìm h ểu thực tế ở trường mầm non. 

- Tóm tắt: Để kịp thời thâm nh p thực tế ở các trường mầm non cả giảng viên và các em 

sinh viên cần nắm chắc được những vấn đề cơ bản của chương trình giáo dục mầm non 



và biết v n dụng một cha sáng tạo kiến thức được h c trong trường sư phạm phù hợp với 

điều kiện thực tế của trường , lớp ở từng hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ. Từ đó kiến 

thức được cung cấp ở trường sư phạm sẽ không còn xa rời với thực tế ở trường mầm non. 

.6. Một số vấn đề cần quan tâm của học sinh – sinh viên trường CĐSP  khi đ  thực tế  

- Tóm tắt: Công tác đi tìm hiểu thực tế là công việc không thể thiếu của HSSV sư phạm, 

tạo điều kiện để nhà trường sư phạm kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh một cách toàn diện, 

kịp thời quá trình đào tạo giáo viên, đáp ứng được yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo 

dục. 

7. Một số vấn đề cần quan tâm trong việc  hăm sóc – giáo dục trẻ mầm non. 

- Tóm tắt: Người lớn cần giảm bớt những tham v ng hão huyền, phải nhìn nh n con 

mình là một người bình thường như bao người khác, không phải  à thiên tài để các em 

khỏi phải chịu những gánh nặng vô hình, quá sức. “  iết ăn ngủ, biết h c hành  à ngoan” 

hãy đơn giản v y thôi, để các em được sống đơn giản, hồn nhiên như chính t ổi thơ của 

các em. Tuy nhiên, chúng ta vẫn  trăn trở, vì hiện nay trẻ em vẫn đang phải đối mặt với 

nhiều vấn đề bất ổn, ảnh hưởng tới cuộc sống vốn dĩ rất hồn nhiên và trong trẻo của tuổi 

thơ.   

8. Vấn đề giáo viên cần quan tâm trong công tác quản lý trẻ ở trường mầm non 

- Tóm tắt: Nghề giáo viên mầm non với biết bao khó khăn,  o toan và áp  ực, nhưng với 

tình yê  người, yêu nghề, những cô giáo mầm non hôm q a, hôm nay và mai sa  đã và 

đang tiếp bước xây dựng trang sử đổi mới ngành giáo dục mầm non ngày càng phát triển 

cho dù trong công việc hàng ngày vẫn luôn gặp muôn ngàn tình huống diễn ra với Nghề 

9. Vận dụng quan đ ểm của Chủ Tịch Hồ Chí Minh về giáo dục trẻ em. 

Tóm tắt: Những tư tưởng giáo dục lớn lao cùng với nhân cách vô cùng mẫu mực Chủ 

Tịch Hồ Chí Minh đã đưa Người lên vị trí một nhà giáo dục vĩ đại của dân tộc Việt Nam. 

Những điều tâm huyết của Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Nhà giáo dục, nhà sư phạm lớn của 

dân tộc đến nay vẫn nguyên giá trị và ý nghĩa thời sự. Mỗi cá nhân, đặc biệt là những 

người trực tiếp  àm công tác chăm sóc – giáo dục trẻ ở các trường mầm non cần thiết phải 

tìm hiểu, phải suy ngẫm, v n dụng lồng ghép vào công tác chăm sóc, giáo dục các cháu, 

góp phần củng cố và bồi dưỡng thêm những tri thức cho các cháu theo dòng chảy thời 

gian có thể thấm nhuần  ý tưởng của Người và có ý thức trong cuộc sống. 

6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học củ    ường: 

1. Một và   uy ngh  về nghề dạy học 



 - Tómtắt;  ưa nay, xã hội ta quan niệm đẹp về nghề dạy h c “ Nghề cao quý nhất trong 

các nghề cao q ý”. Vì v y, những người trực tiếp thực hiện nghề cao q ý đó   ôn được 

xã hội trân tr ng và tôn vinh là b c Thầy. 

2. Để tạo sự tự tin trong giao tiếp cho trẻ ở trường mầm non 

- Tóm tắt: Trong mỗi đứa trẻ đều có những tài năng tiềm ẩn. Sự chuẩn bị kỹ càng từ lúc 

đầ  đời chính  à chìa khóa thành công cho tương  ai mỗi cháu.  

3. Về việc quản lý học sinh sinh viên hệ liên kết đào tạo 

- Tóm tắt: Cùng với sự chuyển mình của nền giáo dục nước nhà, trước yêu cầu của sự 

nghiệp đổi mới, đã và đang đặt ra nhiều vấn đề đối với sự phát triển bền vững của trường, 

trong đó vấn đề nâng cao công tác quản lý lớp h c là một vấn đề rất quan tr ng bởi đây  à 

một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng tới chất  ượng thuộc loại hình đào tạo này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

NGÔ SÁCH ĐĂNG 

I. Sơ yếu lí lịch: 

 

Ngày tháng năm sinh: 08/12/1983 

Quê quán: Lạng Giang – Bắc Giang 

Trú quán: Đại Phúc-TP.Bắc Ninh 

Chức vụ chính quyền: Giảng viên 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

Điện thoại: NR:  - DĐ  0972704334 

 

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học   ư phạm Hà Nội 2 .năm 2006 

Chuyênngành: Toán –Tin  

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường ĐHSP Hà Nội, năm 2011. 

Chuyên ngành: Toán h c 

II. C c công    nh khoa học đã côngbố: 

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Một số vấn đề về nhóm Lie các ma tr n 

 Xếp loại: Giỏi 

2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

 Tài liệu học tập một số học ph n     tạ  gi    i n tr nh  ộ c    ẳng ngành giáo 

dục ti u học:Các tập hợp số, NXB Giáo dục, 2014 

3. Các bài viết trong tạp chí:  

 -Mối liên hệ gi a số  ũ c t tu  n     ồ thị hoàn h o- Tạp chí giáo dục 11-2015 

  - Sử dụng mô hình xạ  nh của mặt phẳng    chứng minh một số  ịnh lí hình học ở 

ph  thong, Tạp chí giáo dục 11-2015 



 - Thi t k  và triên khai bài dạy môn Lịch sử ở trường ph  thong v i s  hỗ trợ của 

phư ng tiện công nghệ, Tạp chí khoa học Đại học sư phạm Hà Nội 2, số 42.  

4. Cácbài viết trong kỉ yếu khoa học của trường: 

 -Tên bài vi t:Một số bài toán về diện tích tr ng chư ng tr nh t  n ti u học 

 

 

 

NGUYỄN NGỌC ĐỨC 

I. Sơ yếu lí lịch:   

  Ngày tháng năm sinh: 13/7/1976 

   Quê quán: Bằng an – Quế võ – Bắc ninh. 

   Trú quán: Bằng an – Quế võ – Bắc ninh. 

   Chức vụ chính quyền: Trưởng môn Toán - THCS 

   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ. 

                                      Điện thoại: 0975687456 

     

 

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học  SP Hà nội 2.năm 1998 

Chuyên ngành: SP Toán. 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp Trường Đại học  SP Hà nội năm 2002. 

Chuyên ngành: Toán Giải tích 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ:.TÍCH CHẬP TỔNG QUÁT ĐỐI VỚI 

CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI TÍCH PHÂN. 

             Xếp loại: Suất sắc 

              Tóm tắt : Phép biến đổi tích phân là một trong những phần cổ xưa nhất của toán 

h c, đóng vai trò q an tr ng trong toán h c cũng như trong nhiề   ĩnh vực khoa h c tự 

nhiên khác, đặc biệt là trong giải các bài toán toán lý. Cùng với sự phát triển đó, tích ch p 

đối với phép biến đổi tích phân sớm lôi cuốn sự nghiên cứu của các nhà toán h c.  

 



Như đã biết tích ch p của các phép biến đổi tích phân đã tìm được ứng dụng khi giải 

các bài toán Toán lý, tính tích phân và tính tổng của chuỗi. Chính phép toán tích ch p 

cũng  à phép biến đổi tích phân và  à đối tượng nghiên cứu của toán h c. Trong lý thuyết 

vành giao hoán định chuẩn, phép toán tích ch p được đưa vào như  à phép nhân các phần 

tử của vành. Phương trình tích phân kiểu tích ch p tìm được nhiều ứng dụng thú vị. 

  Trong những năm gần đây  akichev. V.A và Ng yễn Xuân Thảo đã đưa ra 

phương pháp kiến thiết tích ch p tổng quát của phép biến đổi tích phân K1, K2, K3 bất kỳ 

với hàm tr ng  x  mà đối với chúng   ôn có đẳng thức nhân tử hoá :                      

       xgKxfKxxgfK 321 










  

Trong lu n văn này, chúng tôi trình bày một số kết quả về tích ch p tổng quát của 

các phép biến đổi tích phân, ứng dụng vào giải phương trình, hệ phương trình tích phân 

kiểu tích ch p... 

        2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

        1. Bài toán cực trị đại số ,hình h c và giá trị hàm, Tài liệu h c t p, trường CĐSP    

           Bắc Ninh. 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

 a. Đề tài cấp tỉnh:  ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

b. Đề tài cấp trường:  

1. Tên đề tài: Rèn luyện tư d y th  t giải cho h c sinh thông qua bài t p về khảo     

     sát hàm số 

 Cấp nghiên cứu: Cấp trường. 

 Năm nghiên cứu: 2014 

 1.2. Tên đề tài:Tăng cường một số yếu tố lịch sử toán h c và các trò chơi toán  

                   h c vào dạy h c toán. 

 Cấp nghiên cứu: Cấp ngành. 

 Năm nghiên cứu: 2016.  

       4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: (ghi rõ tên bài viết và thời gian)  

       5. Các bài viết trong tạp chí:  

1. Một số bài h c rút ra khi dạy h c khái niệm hình h c không gian theo quan 

điểm hoạt động, Tạp chí giáo dục số 5/2013. 

2. Các hướng đi tìm nhiều cách giải cho một bài toán, 

 Tạp chí giáo dục số 4/2015. 

3. Dùng BĐT Cô-si để tìm cực trị trong đại số và hình h c, 



 Tạp chí giáo dục số 4/2015. 

       6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường: 

1 Kh i  u t hó      ặc biệt hóa trong dạy và học T  n  nă   00   

2/Một số y u tố lịch sử    tr  ch i tr ng chư ng tr nh T  n T    nă   013.                                                                                                     

                                                                                     

 

 

 NGÔ VĂN ĐƯƠNG 

I. Sơ yếu lí lịch:   

                 Ngày tháng năm sinh: 04/06/ 1960 

                Quê quán:  Minh Tân - Lương Tài  ắc Ninh  

               Trú quán: Khu 5 - Phường Thị Cầu - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh  

Chức vụ chính quyền: Giảng  viên  khoa Nhạc- H a- TD- 

GDQPAN  

               Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

                     Điện thoại: DĐ: 01669454778 

    Quá trình đào tạo: 

    Đại học:  Viện Đại Học Mở Hà Nội         

          Tốt nghiệp trường Viện Đại Học Mở Hà Nội        ă   000 

          Chuyên ngành: Kế Toán   

II. C c công    n        ọc đã công bố  

Luận văn tốt nghiệp đại học 

  Tên đề tài:    n văn tốt nghiệp đại h c: “ ạch toán giá thánh n ph m tại công ty gạch 

C u Ngà",  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN HƯƠNG GIANG 

I. Sơ yếu lí lịch:   

   Ngày tháng năm sinh: 21/09/1980 

   Quê quán: Vân Hà – Đ ng  nh –Hà Nội 

   Trú quán: T  16  Khu    Phường Vệ An, TP. Bắc Ninh 

   Chức vụ chính quyền: Gi ng viên t  Lý-Tin 

   Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học máy tính 

   Điện thoại: CQ  -  NR - DĐ: 0988677221 

    

 

 Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học  Khoa học T  nhiên - Đ        ội năm 2005 

 Chuyên ngành: Toán-Tin ứng dụng. 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường Đại học  ư phạm Hà Nội 2 năm 2016 

Chuyên ngành: Khoa học máy tính. 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Nghiên cứu các kỹ thuật ki m thử hộp 

trắng. 

             Xếp loại: Giỏi 

   Tóm tắt: Lu n văn phân tích các kỹ thu t kiểm thử (test) phần mềm. Từ đó, có 

thể xác định được kỹ thu t kiểm thử hộp trắng nào ư  việt đối với mỗi loại bài toán cụ 

thể 

        

 



 



 

 

NGUYỄN THỊ THU HÀ 

I. Sơ yếu lí lịc     

 

Ngày tháng năm sinh: 05 tháng 9 năm 1975 

Quê quán: TP Bắc Ninh 

Trú q án: Phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh 

Chức vụ chính quyền:  Phó trưởng khoa Lý lu n chính trị - 

Tâm lý giáo dục; Trưởng bộ môn Tâm lý giáo dục. 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ  

Điện thoại: CQ  -  NR - DĐ: 0912050975 

 

 Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học   ư phạm Hà Nội năm 1996 

 Chuyên ngành: Giáo dục học 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường Đại học  ư phạm Hà Nội  

Chuyên ngành: Giáo dục học 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

 

* Luận  ăn tốt nghiệp thạc sĩ  Dạy cách tiếp thu và xử lý thông tin môn Giáo dục h c cho 

sinh viên trường CĐSP  ắc Ninh 

 2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

1. Tâm lý h c lứa tuổi, Tài liệu dành cho sinh viên hệ Cao đẳng chuyên ngành 

Thông tin thư viện, Trường Cao đẳng sư Phạm Bắc Ninh, 2008. 

2. Sự h c và sự phát triển tâm lý trẻ em, Tài liệ  dành cho sinh viên trình độ Cao 

đẳng chuyên ngành Giáo dục mầm non Trường Cao đẳng sư Phạm Bắc Ninh, NXB Giáo 

dục, Hà Nội 2011. 

3. Giáo dục h c Tiểu h c, Tài liệ  dành cho sinh viên trình độ Cao đẳng chuyên 

ngành Giáo dục tiểu h c Trường Cao đẳng sư Phạm Bắc Ninh, NXB Giáo dục, Hà Nội 

2012. 



4. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, Tài liệ  dành cho sinh viên trình độ Cao đẳng 

chuyên ngành Giáo dục tiểu h c Trường Cao đẳng sư Phạm Bắc Ninh, NXB Giáo dục, 

Hà Nội 2011. 

3 Bài viế  đăng   ên  ỉ yếu củ    ường 

1. V n dụng phương pháp dạy h c tình huống trong h c phần Giáo dục h c, Kỷ 

yếu số 3 trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, 2006. 

2. Bồi dưỡng tình cảm nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm thông qua tiết giải bài 

t p môn Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, Khoa h c – giáo dục số 9, tháng 

11/2009. 

3. Hình thành kĩ năng giải quyết tình huống sư phạm cho sinh viên trường Cao 

đẳng Sư phạm Bắc Ninh, Khoa h c – giáo dục số 10, tháng 4/2010. 

4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểu bài hình thành khái niệm trong h c 

phần Tâm lý h c đại cương,  hoa h c – giáo dục số 11, tháng 4/2010. 

5. Có nên dạy trước chương trình  ớp 1 cho trẻ mẫu giáo lớn, Khoa h c – giáo dục 

số 12, tháng 5/2011. 

6.  ĩ năng tư vấn – một kĩ năng cần thiết của giảng viên sư phạm, Khoa h c – giáo 

dục số 13, tháng 11/2011. 

4. Bài viế  đăng   ên Tạp chí chuyên ngành: 

1. Sử dụng phương pháp dạy h c hợp đồng trong đào tạo theo tín chỉ ở trường Cao 

đẳng sư phạm, Tạp chí giáo dục, số đặc biệt tháng 5 năm 2013. 

3. Rèn luyện kĩ năng thiết kế hoạt động giáo dục cho sinh viên trường sư phạm, 

Tạp chí giáo dục, số đặc biệt tháng 4 năm 2015. 

4. Xây dựng nội dung h c phần “Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo” trong 

chương trình đào tạo giáo viên đáp dứng yêu cầ  đổi mới chương trình giáo dục phổ 

thông, , Tạp chí giáo dục, số đặc biệt tháng 11 năm 2015. 

5. Phát triển năng  ực thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho h c sinh ở 

trường phổ thông. Tạp chí Giáo dục và xã hội, tháng 12 năm 2016. 

 



 

NGUYỄN THỊ THÚY HÀ 

I. Sơ yếu lí lịc     
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2. Đề tài nghiên cứu khoa học, sách, bài tạp chí 

1. Các công trình khoa học đã công bố ở nước ngoài 

TT Tên công    n  
Nă  

công bố 
Số hiệu bằng sáng chế 

1 Procede d’obtention de compositions 

de biosolvants par esterification et 

compositions de biosolvants obtenues 

2011 FR2957075 (A1) 

2 Method for obtaining biosolvent 

compositions by esterification and 

resulting biosolvent compositions.  

2011 WO 2011/107712 A1 

B   b    

 Esterification of Lactic Acid by Catalytic Extractive Reaction: An Efficient Way 

to Produce a Biosolvent Compositionhas now been published in the following paginated 

issue of Catalysis Letters: Volume 143, Issue 9 (2013), Page 950-956 

2. Các công trình khoa học đã công bố    ng nước  

a. Cá  đề tài nghiên cứu khoa họ  đã ngh ệm thu 

TT Tên đề tài nghiên cứu 

Nă  bắ  

đ u Nă  

hoàn thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

  ường) 

Trách nhiệm 

tham gia 

   ng đề tài 

1 

Xây dựng hệ thống câu hỏi 

trắc nghiệm h c phần Cơ sở lí 

thuyết Hóa h c Hữ  cơ 1. 

2002/2003 Cấp trường 
Chủ nhiệm đề 

tài 

2 

Xây dựng hệ thống câu hỏi 

trắc nghiệm h c phần Cơ sở lí 

thuyết Hóa h c Hữ  cơ 2. 

2003/2005 Cấp trường 
Chủ nhiệm đề 

tài 

3 

Ứng dụng công nghệ thông 

tin xây dựng phần mềm kiểm 

tra, chấm điểm tự động hệ 

thống câu hỏi trắc nghiệm 

khách quan ở trường CĐSP. 

2006/2008 

 

Cấp tỉnh 

 

Chủ nhiệm đề 

tài 

 

b. Sá h đã xuất bản 



TT Tên sách Nă  xuất bản 

1 Thực hiện kế hoạch đào tạo giáo viên THCS ngành Hóa h c 2007 

 . Bà  đăng trên tạp  hí trong nước :  

TT Tên công    n  
Nă  

công bố 
Tên  ạp c í 

1 Hoạt tính xúc tác bazơ của zeolit trong 

phản ứng andol hóa axeton thành 

điaxetonancol 

2002 
Tạp chí khoa h c trường 

ĐHSP Hà Nội 

2 Thực hiện kế hoạch đào tạo ngành h c 

Hóa h c 
2006 

Tạp chí khoa h c trường 

CĐSP  ắc Ninh (số 2) 

3 Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng 

phần mềm thí điểm kiểm tra và chấm 

điểm câ  hỏi trắc nghiệm môn Hóa h c 

trong chương trình đào tạo của trường 

CĐSP 

2006 
Tạp chí khoa h c trường 

CĐSP  ắc Ninh (số 2) 

4 Dược  iệ  từ chanh và táo 2006 
Tạp chí khoa h c trường 

CĐSP  ắc Ninh (số 3) 

5 Tích hợp giữa phương pháp dạy h c 

Hóa h c Hữ  cơ ở trường CĐSP với 

phương pháp dạy h c Hóa h c ở trường 

THCS 

2007 
Tạp chí khoa h c trường 

CĐSP  ắc Ninh (số 5) 

6 Giới thiệu phần mềm kiểm tra và chấm 

điểm tự động hệ thống câu hỏi trắc 

nghiệm khách quan loại nhiề  phương 

án lựa ch n môn Hóa h c 

2008 
Tạp chí khoa h c trường 

CĐSP  ắc Ninh (số 6) 

7 Ứng dụng công nghệ thông tin để soạn 

giáo án điện tử trong dạy h c Hóa h c ở 

trường CĐSP  ắc Ninh. 

2008 
Tạp chí khoa h c trường 

CĐSP  ắc Ninh (số 7) 

8 Đổi mới thi và kiểm tra đánh giá ở 

trường CĐSP thông q a phần mềm kiểm 

tra chấm điểm tự động hệ thống câu hỏi 

trắc nghiệm khách quan 

2008 
Tạp chí Hóa h c và Ứng 

dụng , Số 11 (83) 

9 Nghiên cứu sử dụng xúc tác dị thể trong 

q á trình điều chế etyllactat.  
2009 

Tạp chí Hóa h c – 

T47.6A/2009 



10 Cây Jatrophar Curcas, nguồn nguyên 

liệ  q í để sản xuất diesel sinh h c, 

hướng đi mới cho tương  ai 

2009 
Tạp chí khoa h c trường 

CĐSP  ắc Ninh (số 8) 

11 Nghiên cứu chuyển hóa dầu Jatrophar 

C rcas thành mety  este  giai đoạn xử lí 

nguyên liệu) 

2009 
Tạp chí khoa h c trường 

CĐSP  ắc Ninh (số 9) 

12 Nghiên cứu chuyển hóa dầu Jatrophar 

C rcas thành mety  este  giai đoạn tạo 

thành sản phẩm) 

2010 
Tạp chí khoa h c trường 

CĐSP  ắc Ninh (số 10) 

13 Nghiên cứu tổng hợp metyl este dầu 

Jatropha Curcas Việt Nam.  
2010 

Tạp chí Hóa h c. T48- 

4C/2010 

14 Các phương pháp đánh giá sản phẩm 

mety  este được điều chế từ dầu mỡ 

động thực v t 

2010 
Tạp chí khoa h c trường 

CĐSP  ắc Ninh (số 11) 

15 Điều chế dung môi sinh h c từ nguồn 

nguyên liệu tái tạo và thử nghiệm khả 

năng ứng dụng của chúng. 

2011 
Hóa h c và Ứng dụng (số 

ch yên đề) 01 (05)/2011 

16 Xây dựng qui hoạch thực nghiệm quá 

trình chuyển hóa dầu Jatrophar Curcas 

trên xúc tác đồng thể  a i Hiđroxit 

2011 
Tạp chí khoa h c trường 

CĐSP  ắc Ninh (số 12) 

17 Áp dụng các phương pháp lí hóa xác 

định thành phần chất xúc tác dị thể cho 

phản ứng trans este hóa tổng hợp metyl 

este 

2011 
Tạp chí khoa h c trường 

CĐSP  ắc Ninh (số 13) 

18 Nghiên cứu và triển khai công nghệ xúc 

tác dị thể tiên tiến, hiệu quả, ít phát thải 

để sản xuất nhiên liệu sinh h c biodiesel 

2011 

Tạp chí  hoa h c Công 

nghệ  Số 6 . 

  

19 Áp dụng phương pháp  í hóa xác định 

tính chất axit của xúc tác dị thể trên cơ 

sở MnO cho phản ứng este hóa tổng hợp 

metyl este 

2012 
Tạp chí khoa h c trường 

CĐSP  ắc Ninh  số 14  

20 Vai trò của xúc tác dị thể trong phát 

triển hóa h c xanh 

I. Các quá trình este hóa sử dụng xúc tác 

2012 
Tạp chí Công nghiệp Hóa 

chất  số 8 . 



axit rắn 

21 Nghiên cứu tổng hợp etyl lactat từ axit 

lactic và etanol 
2013 

Tạp chí khoa h c trường 

CĐSP  ắc Ninh  số 15  

22 Rèn kĩ năng tự h c tự nghiên cứu trong 

đào tạo theo hệ thống tín chỉ nhằm đẩy 

mạnh hoạt động nghiên cứu khoa h c 

của sinh viên 

2014 
Tạp chí khoa h c trường 

CĐSP  ắc Ninh  số 16  

23 Chỉ đạo đổi mới dạy và h c - Nhiệm vụ 

chính trị x yên s ốt nhiệm kì của Đại 

hội Đảng bộ  

2015 
Tạp chí Giáo dục  số 

ch yên đề   

24 Nghiên cứ  điều chỉnh xây dựng 

chương trình theo hướng đào tạo giáo 

viên THCS dạy tích hợp liên môn khoa 

h c tự nhiên ở trường CĐSP  ắc Ninh 

2015 
Tạp chí Giáo dục  số đặc 

biệt 11/2015  

 

 d. Bà  đăng trên kỉ yếu hội, nghị hội thảo 

TT Tên công    n  
Nă  

công bố 
Tên  ạp c í 

1 Nghiên cứu tính chất bazơ của 

zeolit bằng phương pháp Hóa 

 ượng tử.  

2000 Tuyển t p các công trình Hội nghị 

Ứng dụng tin h c trong Hóa h c và 

công nghệ toàn quốc lần thứ 5 

2 Phát huy tính tích cực của h c 

sinh trong giảng dạy Hóa h c ở 

các trường THCS 

2003 Hội thảo khoa h c: chương trình và 

SGK Hóa h c THCS đổi mới- 

Trường CĐSP  ắc Ninh 

3 Sử dụng phương pháp trắc 

nghiệm trong giảng dạy Hóa h c 

Hữ  cơ ở các trường CĐSP và 

ĐHSP 

2003 Hội thảo Hóa h c Toàn quốc lần thứ 

IV 

4 Sử dụng phương pháp trắc 

nghiệm trong giảng dạy Hóa 

hữ  cơ  1  ở trường CĐSP 

2004 T p huấn đổi mới phương pháp dạy 

h c của Dự án đào tạo GVTHCS 

5 Tổng hợp Polime dẫn điện 

polipirol và copolime Pirol–

Furan; Pirol– Thiophen 

2005 Hội nghị khoa h c và Công nghệ 

Hóa h c Hữ  cơ Toàn q ốc lần thứ 

III 



6 Tổng hợp và nghiên cứu 

homopolime và copolime từ 

Indol 

2005 Hội nghị khoa h c và Công nghệ 

Hóa h c Hữ  cơ Toàn q ốc lần thứ 

III 

7 Đổi mới phương pháp dạy h c 

Hóa h c ở tất cả cấp h c – Một 

vấn đề cần được quan tâm và 

thực hiện 

2005 T p huấn đổi mới PPDH của dự án 

đào tạo GVTHCS 

8 Nâng cao chất  ượng đào tạo 

giáo viên Hóa h c THCS trong 

giai đoạn mới  

2006 Hội thảo nâng cao chất  ượng 

NCKH và đào tạo giáo viên Hóa h c 

trong giai đoạn mới 

9 Nâng cao chất  ượng dạy và h c 

môn Hóa h c ở trường CĐSP 

Bắc Ninh 

2006 Hội thảo nâng cao chất  ượng dạy và 

h c tại Đà Nẵng 

10 Những đổi mới trong giảng dạy 

môn Hóa h c Hữ  cơ ở trường 

CĐSP  ắc Ninh 

2007 Hội thảo đánh giá đổi mới ở CĐSP 

(dự án đào tạo GVTHCS)  

11 Nghiên cứu sử dụng xúc tác dị 

thể trong q á trình điều chế etyl 

lactat 

2009 Hội nghị Xúc tác và Hấp phụ toàn 

quốc lần thứ V 

12 Nghiên cứu tổng hợp metyl este 

dầu Jatropha Curcas Việt Nam 

2010 Hội nghị Hóa h c toàn quốc lần thứ 

V. Tiể  ban xúc tác, môi trường, 

phân tích 

13 Đổi mới thi và kiểm tra đánh giá 

ở trường CĐSP thông q a phần 

mềm kiểm tra và chấm điểm tự 

động hệ thống câu hỏi trắc 

nghiệm khách quan  

2010 Hội nghị Hóa h c toàn quốc lần thứ 

V. Tiể  ban phương pháp giảng dạy 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÓM TẮT MỘT SỐ SẢN PHẨM KHOA HỌC TIÊU BIỂU 

1. Sáng chế Quốc tế 



2. B   b   đăng   ên  ạp chí, kỉ yếu hội thả     ng nước: 

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT BAZƠ CỦA ZEOLIT BẰNG 

PHƯƠNG PHÁP HOÁ LƯỢNG TỬ 

Mai Tuyên, Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Thị Thuý Hà 

(Tuy n tập các báo cáo Hội nghị khoa học toàn quốc l n thứ 5 (2001) 

Ứng dụng tin học trong Hóa học và Công nghệ Hóa học) 

ABSTRACT 

Bằng phương pháp tính hoá  ượng tử đã nghiên cứu tính chất xúc tác bazơ của 

zeolit. Kết quả th  được chứng tỏ rằng ở dạng trao dổi ion kim loại kiềm (Li, Na hay 

K), lực của tr ng tâm bazơ trên bề mặt zeolit tăng theo chiề  tăng bán kính ion kim 

loại. 

 hi tăng tỉ số Si/Al trong mạng  ưới, lực bazơ giảm. Việc sử dụng phương pháp 

hấp phụ khí axit (CO2  để xác định độ bazơ có thể thích hợp đối với các bazơ rắn 

không mang ion trao đổi, nhưng không thích hợp đối với zeolit. Trung tâm bazơ có 

vai trò hoại hoá việc tạo thành cacbanion hoạt động trong các phản ứng xúc tác bazơ. 

The basic properties of zeolites were studied by using quantum-chemical 

calculations. The results obtained have demonstrated that the basicity of zeolites in the 

forms of alkali cations ( Li, Na or K) is increased with increasing cation radius. While 

the Si/Al raio in the framework increases, the basicity of zeolites decreases. The 

application of adsorption method using acidic gases ( CO2) for determining basicity 

may be suitable for solid bases without exchanged ion, but not for zeolites. The basic 

centers on the surface play important role in activating the formation of carbanion 

active in bases-catalysed reactions. 

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC NGHIỆM TRONG GIẢNG DẠY 

HOÁ HỌC HỮU CƠ Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM  

VÀ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

ThS Nguyễn Thị Thúv Hà
1
 , TS Đặng Đ n  Bạch 

2  

1
Khoa Tự nh ên  Trường  ao đẳng  ư phạm Bắc Ninh  

2
Khoa Hoá họ   Trường đại họ   ư phạm Hà Nội 

(Báo cáo tóm tắt Hội nghị Hóa h c toàn quốc lần thứ tư , 10-2003) 

Tóm tắt: 

Hoá h c hữ  cơ  à một trong hai môn hoá h c dạy chính ở trường phổ thông cơ sở 

và trung h c phổ thông, ở b c h c cao hơn hoá h c hữ  cơ được dạy ở các khoa tự nhiên 

của các trường cao đẳng và đại h c. Hoá h c hữ  cơ phát triển như vũ bão trong tất cả 



các  ĩnh vực. Từ tổng hợp hữ  cơ đến phân tích hữ  cơ, từ cấ  trúc đến cơ chế phản ứng, 

từ lý thuyết đến thực tiễn v.v. 

Hoá h c hữ  cơ   ôn đổi mới chương trình, hoàn thiện sách giáo khoa, giáo trình 

và các sách tham khảo. Giảng dạy hoá hữu cư phải đảm bảo tính khoa h c, tính cơ bản, 

tính thực tiễn, tính sư phạm. Đó chính  à “dạy cái gì? ” và “dạy như thế nào? " 

Một trong những phương pháp phát h y tính tích cực, nâng cao khả năng tự h c, 

tự nghiên cứu sinh viên  à phương pháp kiểm tra trắc nghiệm trong bài giảng của thày. 

Điề  đó góp phần hứng thú, hình thành và tự kiểm tra khả năng tự h c của mỗi sinh viên. 

Cách xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm dựa trên nguyên tắc linh hoạt và 

nhất quán. Nó gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầu vào (cho các bài sắp h c) và các câu hỏi 

trắc nghiệm đầ  ra các bài đã h c xong) 

Chúng ta luôn luôn đưa sinh viên vào tình huống “có vấn đề” và cần phải “giải 

quyết vấn đề”. Giảng viên là các tr ng tài khách q an để phán xét sự đúng hay sai của 

từng kiến thức. 

Qua thực nghiệm phương pháp này cho kết quả tương đối khả quan. 

 

TỔNG HỢP POLIME DẪN ĐIỆN POLIPYROL VÀ COPOLIME  PYROL-

FURAN VÀ PYROL-THIOPHEN 

Đặng Đình  ạch
1
. Nguyễn Hữu Huy

2
. Lê Xuân Quế

2
, Đinh Văn Tĩnh

1
. Hồ Văn 

Ban
1
, Nguyễn Thị Quỳnh Nhung

1
 . Lê Hồng Liên

4
 . Nguyễn Thị Thuý Hà

5
 

1
Trường Đ   ư phạm Hà Nội. 

2
Sở    ĐT   i Phòng.

3
Viện Kỹ thuật Nhiệt   i. 

VKH&CNVN. 
4
Đ  Quốc gia Hà Nội. 

5
Trường  Đ P Bắc Ninh 

(Tuyển t p các công trình  

Hội nghị Khoa h c và Công nghệ Hóa Hữ  cơ toàn q ốc lần thứ ba  

11-2005) 

ABSTRACT 

Polypyrole has been chemically synthesised in an emulsion of chloroform and 

stearic acid using oxidant ammonium persulphate. Influences of the reaction temperature 

and of the oxidant concentration on the polymerisation product have been examined. 

Analogously, copolymerisations of pyrole with furane and with thiophene have been also 

studied. The obtained products, split in 3 extractions, have been analysed using analytical 

techniques IR and DGA. The electric conductivity of the polymers has been also 

determined using ohmmeter. 
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(Tuyển t p các công trình  
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11-2005) 

ABSTRACT 

Homopolime and copolime of indole have been chemically synthesised from 

indole. The structure of synthesized polymers were suggested on the base thermal 

decomposition. IR and Roentgen. The polymers are insolube in organic solvents and 

thermostable. The synthesized polymers are conjugated polymers, therefore they are 

conducting polymers. 

 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO 

GIÁO VIÊN HOÁ HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ  TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 

Th.s. Nguyễn Thị Thuý Hà - Trường      ẳng  ư phạm Bắc ninh 

(Kỉ yếu Hội thảo nâng cao chấ  lượng NCKH v  đ    ạo giáo viên Hóa học trong 

g    đ ạn mới/2006) 

TÓM TẮT 

Xã hội ngày càng phát triển , thông tin và tri thức cũng tăng  ên nhanh chóng nhờ 

sự hỗ trợ của công nghệ thông tin đã được toàn cầ  hoá .Trong giai đoạn này ,ở nước ta  

vai trò quan tr ng của giáo dục  à đào tạo con người mới và góp phần làm cho xã hội 

ngày càng phát triển không ngừng . 

     Để đào tạo ra những con người có khả năng đáp ứng được những yêu cầu phát triển 

của xã hội thì nhiệm vụ quan tr ng, cấp bách, hàng đầu của giáo dục là phải đổi mới 

phương pháp dạy h c để nâng cao hơn nữa chất  ượng giáo dục ở m i cấp h c. Trong 

phạm vi bài báo này chúng tôi đề c p hai vấn đề chính: 

- Tình trạng dạy và h c hoá h c ở  các trường Cao đẳng Sư phạm  CĐSP  thời 

gian vừa qua. 

- Những biện pháp và kiến nghị để nâng cao chất  ượng giảng dạy môn hoá h c 

ở trường CĐSP . 



NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN HOÁ HỌC Ở 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC NINH 

Th.s. Ng yễn Thị Th ý Hà - Trường      ẳng  ư phạ  Bắc ninh 

 (Kỉ yếu Hội thảo nâng cao chấ  lượng dạy và học. Đ  Nẵng 2006) 

ABSTRACT 

This article is focused on :  

- The present conditions of teaching and learning  chemistry at Bac ninh Teacher 

traning College  

- Some proposals and suggestions to improve chemistry teaching methodologies.  

 

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG XÚC TÁC DỊ THỂ TRONG QUÁ TRÌNH 

ĐIỀU CHẾ ETYL LACTAT 

Study on using heterogeneous catalysis in the preparation of ethyl lactate 

Vũ Thi Thu Hà
1
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1
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2
        

1
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(Tuyển t p báo cáo khoa h c  

Hội nghị Xúc tác và Hấp phụ toàn quốc lần thứ V- 2009) 

Và (Tạp chí Hóa h c, T p 47 (6A), Tr 114-117, 2009) 

ABSTRACT 

Ethyl lactate is an organic ester having biological decomposition and can be used 

as alimentary and cosmetic additives, especially as solvent for the cellulose acetate and 

many other polymers. The general method of his preparation is esterification of lactic 

acid and ethanol at the presence of H2SO4. However the homogenous catalytic process 

has many disadvantages, so that it is more convenient to use the heterogeneous catalytic 

process. In this paper, the esterification of lactic acid and ethanol in liquid phase at 353K 

with the different heterogeneous catalysts as Amberlyst, HPA, Zirconium sulphate has 

been studied. The influence of nature and quantity of the catalysts as well as the stability 

of catalysts has been studied too. 
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Và (Tạp chí Hóa h c, T p 48 (4C), Tr 78-83, 2010) 

ABSTRACT 

Jatropha Curcas, an oil plant species, has been world-wide known as a tree 

supplying oil material source to production of biodiesel yet does not compete against 

food. In Vietnam, planting Jatropha Curcas has been experimentalised at somewhere. 

However. Jatropha Curcas oil has high acid number, so it must be treated with 

esterification catalysed by H2SO4 before carring out trans-esterification reaction. This 

pretreatment step makes the Jatropha oil suitable to the production process of biodiesel. 

In this article, we present experimental results which have been systematically researched 

on preparation of biodiesel from Vietnam Jatropha oil. 

RENOVATION IN EXAMINATION AND TEST AT BAG NINH TEACHER 

TRAINING COLLEGE BY AUTOMATIC MARKING AND TESTING 

SOFTWARE USING AN OBJECTIVELY MULTIPLE CHOICE QUESTIONING 

SYSTEM 

ĐỔI MỚI THI VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Ở TRƯỜNG CĐSP BẮC 

NINH THÔNG QUA PHẦN MỀM KIỂM TRA VÀ CHẤM ĐIỂM TỰ ĐỘNG HỆ 

THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Nguyen Thi Thuy Ha, Nguyen Thi Huong Giang 

 Bac Ninh teacher training college 

(Kỉ yếu Hội nghị Hóa h c toàn quốc lần thứ V- 2010) 

TÓM TẮT.  

Thi và kiểm tra đánh giá kết quả h c t p của h c sinh là một khâu quan tr ng 

trong q á trình đào tạo. Để nâng cao chất  ượng dạy và h c, ngành Giáo dục đổi mới cả 

về phương pháp giảng dạy và cách thức đánh giá kết quả h c t p của h c sinh. Để thực 

hiện tốt cuộc v n động hai không của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, trường CĐSP 

Bắc Ninh   ôn hưởng ứng tích cực, đánh giá chất  ượng h c t p một cách khách quan 

nhất nhằm góp phần nâng cao chất  ượng đào tạo sinh viên. Trong thời gian vừa qua 

chúng tôi đã tiến hành xây dựng phần mềm kiểm tra, chấm điểm tự động các câu hỏi trắc 

nghiệm khách quan loại nhiề  phương án  ựa ch n. Phần mềm hiện nay đã hoàn chỉnh và 

được sử dụng thí điểm trong kì thi kết thúc h c phần môn: “Cơ sở Hóa h c Hữ  cơ 2”. 



Bài báo này xin giới thiệu về phần mềm kiểm tra, chấm điểm tự động hệ thống câu hỏi 

trắc nghiệm khách quan loại nhiề  phương án  ựa ch n có thể áp dụng được cho các môn 

h c và các cấp h c. 

ĐIỀU CHẾ DUNG MÔI SINH HỌC TỪ NGUỒN NGUYÊN LIỆU  

TÁI TẠO VÀ THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG 

Vũ Thị Thu Hà
1
, Nguyễn Thị Thúy Hà

2
 

1 
Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam; 

2
 Trường      ẳng  ư phạm Bắc Ninh 

(Tạp chí Hóa học và Ứng dụng (số c uyên đề) 01 (05)/2011) 

ABSTRACT 

The biosolvent, a mixture of a lactate ester and an ester of fatty acid derived from 

an edible oil, is biodegradable and generally benign to human health. This blended 

solvent is shown to provide effective performance for paint removal, degreasing and as a 

general surface cleaning agent that provides for a non-toxic, cost effective alternative to 

commnly used toxic solvent.  

The general method of the preparation of lactate ester and ester of fatty acid is 

esterification or transesterification at the presence of homogenous catalysts. However the 

homogenous catalytic process has many disadvantages, so that it is more convenient to 

use the heterogeneous catalytic process. In this paper, the preparation of biosolvent by 

transesterification of Jatropha Curcas seed oil and esterification of lactic acid in liquid 

phase with the heterogeneous catalysts have been studied. The application of biosolvent 

has been studied too. 

VAI TRÒ CỦA XÚC TÁC DỊ THỂ TRONG PHÁT TRIỂN HOÁ HỌC XANH 

I- CÁC QUÁ TRÌNH ESTE HÓA SỬ DỤNG XÚC TÁC AXIT RẮN  
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Viện nghiên cứu  u  tr nh   úc t c      i trường Lyon, Cộng hòa Pháp  

(Tạp chí Công nghiệp Hóa chất (số 8)/ 2012) 

ABSTRACT 

The use of heterogenization of catalysts as a method for achieving clean synthesis 

is discussed. The efficacy of potassium 12-phosphotungstate (KPW) catalyst in 

esterification reaction of 2-KLGA and methanol and in esterification reaction of lactic 

acid and ethanol is investigated. KPW catalyst gives high yield in short reaction times. 

The present procedure represents a clean, efficient, practical, simple, mild, time-saving 



and eco-friendly method for synthesis of methyl 2-keto-L-gulonat and ethyl lactate. The 

KPW catalyst is found to be truly heterogeneous catalyst, and highly efficient, reusable in 

synthesis of methyl 2-keto-L-gulonat and in synthesis of ethyl lactate.       

 

ĐỔI MỚI THI VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Ở TRƯỜNG CĐSP THÔNG 

QUA PHẦN MỀM KIỂM TRA VÀ CHẤM ĐIỂM TỰ ĐỘNG HỆ THỐNG CÂU 

HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Th¹c sü: NguyÔn ThÞ Thuý Hµ 

Trêng C§SP B¾c Ninh 

(Tạp chí Hóa học và Ứng dụng , Số 11 (83)/2008) 

ABSTRACT 

 Bac Ninh teacher training college has implemented an automatic marking software 

in order to use a multiple choice questioning system to test students at various levels. 

This system is used to increase the quality of teaching and training among the students. 

The software has been tested during the last semester at this college. The result was a 

clear picture about the knowledge of all tested students. 

 

CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI DẠY VÀ HỌC 

NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ XUYÊN SUỐT NHIỆM KÌ CỦA ĐẢNG BỘ 

T.S Nguyễn Thị Thúy Hà  

Trưởng ph ng Đ   tạo-Qu n lí Khoa học - Quan hệ Quốc t  

(Tạp c í G     ục  số c uyên đề   01   

T    ắ   

 Đổi mới dạy - h c  à nhiệm vụ q an tr ng hàng đầ  trong công tác đào tạo, được 

Đảng ủy trường Cao đẳng Sư phạm  ắc Ninh q an tâm chỉ đạo và bước đầ  đã đạt kết 

q ả tốt trong nhiệm kì  V  2010-2015 . Tiếp nối những kết q ả đã đạt được, với chủ 

trương thực hiện tốt đổi mới căn bản toàn diện trong giáo dục và đào tạo, Đảng ủy t p 

tr ng chỉ đạo đổi mới dạy - h c: Đổi mới mục tiê , nội d ng chương trình; đổi mới 

phương pháp dạy - h c; đổi mới thi - kiểm tra đánh giá; nâng cao phẩm chất, năng  ực 

cho người h c, đây  à nhiệm vụ chính trị x yên s ốt nhiệm kì V  2015-2020  của Đảng 

bộ.  

Summary: 

 Renewal of teaching is the most important task in training, is the Party committee 

of  Bac Ninh Teacher Traning College direct attention and initially achieved good results 



in the fourth term (2010-2015). Following the results achieved, with good policy 

implemented comprehensive fundamental innovation in education and training, Party 

focused on innovating teaching - learning: Innovation objectives, program content; 

innovative methods of teaching - learning; Innovation competition - assessment; improve 

the quality, capacity to learn, this is the political tasks throughout the term V (2015-2020) 

of the Party. 

 

NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHỈNH XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH THEO HƯỚNG  

ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ DẠY TÍCH HỢP LIÊN MÔN 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC NINH 

T.S Nguyễn Thị Thúy Hà  

Trưởng phòng – Phòng Qu n lí Khoa học – Quan hệ Quốc t ,  

Trường Ca   ẳng  ư phạm Bắc Ninh 

(Tạp c í G     ục  số đặc biệt) 11/2015) 

 

ABSTRACT 

 Interdisciplinary intergration plays an important role in training learners to evelop 

their skills and capabilities by solving complex problems. In order to make secondary 

school teachers capable of teaching interdisciplinary intergration, it is necessary for 

pedagogical colleges to innovate towards a reduction in the content of academic 

knowledge and the overlap between the courses/modules as well as adding new modules 

accordingly to ensure the would-be secondary school teachers  to meet the requirements 

of textbook and curriculum renewal to be implemented by the year 2018 onwards. 
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Ngày 07 tháng 03 năm sinh: 1988 

Quê quán: Phù Chẩn - Từ Sơn - Bắc Ninh 

Trú quán: Phù Chẩn - Từ Sơn - Bắc Ninh 

Chức vụ chính quyền:  

Trình độ chuyên môn:  
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Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học khoa học xã hội    nh n  ăn năm 2011. 

Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường ĐHSP Hà Nội, năm 2016. 

Chuyên ngành: LL&PPGD Giáo dục chính trị. 

II. C c công    n        ọc đã côngbố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp tiến sĩ: Tích hợp giáo dục ý thức chính trị trong 

dạy h c môn Giáo dục chính trị cho h c sinh trung cấp chuyên nghiệp tại trường 

CĐSP  ắc Ninh. 

  Xếp loại: Xuất sắc 

Tóm tắt: Lu n văn trình bày những lu n điểm cơ bản sau: 

- Lu n giải cơ sở lý lu n và cơ sở thực tiễn của việc tích hợp giáo dục ý thức chính trị cho 

h c sinh trường CĐSP  ắc Ninh trong dạy h c môn Giáo dục chính trị. 

- Đề xuất một số biện pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện việc tích hợp giáo dục ý thức 

chính trị trong quá trình dạy h c môn Giáo dục chính trị cho h c sinh trường CĐSP  ắc 

Ninh. 

- Thực nghiệm sư phạm để khẳng định tính đúng đắn, khả thi của việc v n dụng phương 

pháp tích hợp giáo dục ý thức chính trị cho h c sinh trường CĐSP  ắc Ninh trong dạy 

h c môn Giáo dục chính trị. 



 2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

 a. Đề tài cấp tỉnh:  ghi rõ tên đề tàivàthời gian thực hiện đề tài) 

  b. Đề tài cấp trường:  ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài): Thiết kế trò 

chơi theo định hướng năng  ực trong dạy h c phần Pháp lu t cho h c sinh sinh viên 

trường CĐSP  ắc Ninh. 

4 Các bài viết trong tạp chí: Tạp chí Giáo chức Việt Nam - Số 110 (Tháng 6/ 2016) 

 -Tên bài vi t: Sử dụng phư ng ph p  ạy học tình huống    nâng cao hiệu qu  

trong dạy học môn Giáo dục chính trị ở trường      ẳng  ư phạm Bắc Ninh. 

  - Tóm tắt  Phư ng ph p gi ng dạy tình huống  ược sử dụng thường xuyên trong 

dạy học môn Giáo dục chính trị. Phư ng ph p n   giúp học sinh hứng thú và tạo ra 

không khí sôi n i trong l p học. Sử dụng tình huống th c t  hoặc tưởng tượng    làm 

phong phú thêm ki n thức giúp học sinh hình thành ý thức chính trị c n thi t cho các em 

trong quá trình xây d ng   t nư c. 
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II. Các công trình khoa học đã công bố: 

1. Luận văn tốt nghiệp đại học, thạ    :  

- Tên đề tài lu n văn tốt nghiệp đại h c: Tự đánh giá Cái tôi của h c sinh THPT 

Gia Bình số 1. 
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- Tên đề tài lu n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Nh  cầ  thành đạt của sinh viên trường 

CĐSP  ắc Ninh. 

Xếp loại: xuất sắc 

Tóm tắt: Tóm tắt KQNC củ   ề tài 

1.1. NCTĐ  à một trong những vấn đề được rất nhiề  người quan tâm nghiên cứu. 

Dưới góc độ tâm lý h c, NCTĐ được hiể   à động cơ thôi thúc con người vươn tới sự 

điê    yện, thành thạo với kết quả cao nhất trong thực hiện công việc. Nhu cầu này chịu 

sự chi phối của nhiều yếu tố và có thể tác động để nâng cao NCTĐ. 

1.2. Sinh viên là lực  ượng bổ sung nguồn  ao động trí thức to lớn của xã hội, đóng 

vai trò quan tr ng trong sự phát triển của đất nước. Ở lứa tuổi này, NCTĐ của h  phát 



triển mạnh mẽ và chịu sự chi phối của các yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan. 

1.3. Phần lớn sinh viên trường CĐSP  ắc Ninh có NCTĐ ở mức trung bình hoặc 

c n kề hai ngưỡng trên tr ng bình và tương đối cao. Số sinh viên có điểm th t thấp hoặc 

th t cao không đáng kể. 

1.4. Mong muốn có thu nh p cao, có một công việc ổn định và trở thành người có 

ích cho xã hội là những động lực mạnh nhất thôi thúc sinh viên làm việc. Điều này chứng 

tỏ sinh viên đang hướng tới những giá trị có  iên q an đến lợi ích cá nhân và lợi ích xã 

hội. Nhưng mong m ốn “được nâng cao trình độ ch yên môn”  ại có ý nghĩa kh yến 

khích hơn đối với nhóm sinh viên có NCTĐ cao, h c lực giỏi. 

1.5. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới NCTĐ của sinh viên. Nhóm yếu tố thuộc về xã 

hội, nhóm yếu tố thuộc về xã hội và nhóm yếu tố thuộc về cá nhân có ảnh hưởng nhiều 

hơn cả. 

1.6. Có mối liên hệ giữa NCTĐ với TĐHT. NCTĐ có mối tương q an với TĐHT. 

1.7. Đa số sinh viên (cả nhóm sinh viên có NCTĐ cao và nhóm sinh viên có 

NCTĐ thấp  đều cho rằng yếu tố “thực tiễn xã hội” hiện nay có vai trò rất lớn trong việc 

khuyến khích con người vươn tới sự thành đạt. Trong môi trường h c t p và  ao động, 

yếu tố có ý nghĩa q an tr ng nhất trong việc thúc đẩy tính tích cực vươn  ên của sinh viên 

nói ch ng  à “chế độ chính sách ư  đãi”, “có th  nh p cao”. Nhưng đối với nhóm sinh 

viên có NCTĐ cao, yếu tố có giá trị khuyến khích nhiều nhất đến tính tích cực của h  là 

“điều kiện làm việc tốt”, “kiếm được nhiều tiền”. 

1.8. Có sự khác nhau giữa các nhóm khách thể nam và nữ; khóa đào tạo; ngành 

đào tạo; h c lực trong quan niệm về sự thành đạt, mức độ biểu hiện của NCTĐ và các 

yếu tố ảnh hưởng đến NCTĐ,...nhưng không nhiề . Đáng chú ý nhất là nữ sinh viên 

thường chú tr ng hơn đến các yếu tố  iên q an đến gia đình. Và nam sinh viên thì  ại đặc 

biệt q an tâm đến những giá trị bên ngoài và cần sự tôn tr ng, thừa nh n của xã hội. 

Những khác biệt giữa các nhóm khách thể này cho phép chúng ta đi đến kết lu n 

rằng để nâng cao và tích cực hóa NCTĐ của sinh viên sư phạm, bên cạnh những điều 

kiện khách quan cần có các điều kiện tâm lý chủ quan thích hợp, đặc biệt  à đặc điểm nh n 

thức, định hướng giá trị và sự nỗ lực của bản thân sinh viên. 

2. Sách tham khảo, tài liệu học tập: 

3. Đề tài NCKH: 

4. Các bài viết trong Hội thảo, Hội nghị 



 

Stt Tên bài viết Hội thảo Khu vực 
Thời gian 

HT 

1 

Gia đình với việc giáo dục 

hành vi văn hóa cho trẻ 

trong giai đoạn hiện nay 

Tên Hội Thảo: Giá 

trị và PP DH các 

môn KHXH trong 

nhà trường 

Đồng bằng 

Sông Cửu Long 
15/8/2015 

2 

Ngành TLH, GDH trong 

sự nghiệp đổi mới căn bản 

toàn diện giáo dục theo 

tinh thần NQ số 29-

NQ/TW 

Tên Hội Thảo: TLH, 

GDH với sự phát 

triển con người 

ĐHSP Hà Nội 

– Hội thảo 

chuyên ngành 

22/10/2015 

3 

Rèn luyện NVSP cho sinh 

viên trường CĐSP  ắc 

Ninh-nhìn từ cấu trúc của 

QTDH 

Tên Hội Thảo: "Tâm 

lý h c và giáo dục 

h c với phát triển 

phẩm chất, năng  ực 

người h c" 

Hội khoa h c 

TLH Việt Nam 
26/12/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NGUYỄN THỊ THU HẰNG 

I. Sơ yếu lí lịch:   

 

Sinh ngày: 28/11/1986 

Q ê q án: Ninh Sơn – Việt Yên – Bắc Giang 

 Trú quán: 16 phố Vũ – Đại Phúc – Bắc Ninh 

Chức vụ chính quyền: Giảng viên 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

Điện thoại: CQ  -  NR - DĐ: 0987373488 

 

 

    Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học  Sư phạm Hà Nội 2    năm 2008 

Chuyên ngành: Sinh h c 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường. Đại học  Sư phạm Hà Nội 2   năm 2015 

Chuyên ngành: SP Sinh h c 

II. C c công    nh khoa học đã công bố: 

Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài khóa    n tốt nghiệp đại h c: Góp phần xây dựng các bài toán về cấu 

trúc, hoạt động của gen cho h c sinh khối chuyên Sinh - THPT 

  Xếp loại: Xuất sắc 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ:.Nghiên cứ  năng  ực trí tuệ và thể lực của 

sinh viên trường CĐSP  ắc Ninh 

             Xếp loại: Xuất sắc 

   Tóm tắt: + Nghiên cứu các chỉ số thể lực ( chiều cao, cân nặng, vòng ngực, chỉ số 

pignet, chỉ số BMI) của sinh viên hệ  34, 35,33 để đánh giá sự phát triển thể chất. 

  + Nghiên cứu các chỉ số IQ, EQ, AQ của sinh viên để đánh giá trí t ệ của 

SV theo độ tuổi. 

 



 

TRẦN THÚY HẰNG 

I. Sơ yếu lí lịc     

 

Ngày tháng năm sinh: 29/12/1986 

 Quê quán: Mao Dộc – Phượng Mao – Quế Võ – Bắc Ninh 

Trú quán: Khu Tiền Ngoài – P. Khắc Niệm – TP. Bắc Ninh 

Chức vụ chính quyền: Giảng viên 

Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ Ngữ văn 

Điện thoại: CQ  -  NR - DĐ: 0986548590 

 

 

   

    Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học   ư phạm Hà Nội 1 năm .2010. 

Ch yên ngành: Sư phạm Ngữ Văn  

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường Đại h c Sư phạm Hà Nội 2 năm .2015 

Chuyên ngành: Lý lu n văn h c 

II. C c công tr nh khoa học đã công bố: 

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c: D u  n ph    nh  ăn học trong sáng tác 

 ăn  u i thời      i m i (Kh o sát qua sáng tác của Nguyễn Huy Thiệp, B o Ninh 

và Phạm Thị Hoài) 

  Xếp loại:  Xuất sắc 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ:   n người c    n tr ng ti u thuy t của 

Kawabata – nhìn từ tâm thức hiện sinh 

             Xếp loại: Xuất sắc 

 Tóm tắt: Lu n văn bàn về vấn đề con người mà chủ yếu là nỗi cô đơn của con 

người trong tiểu thuyết của Kawabata nhìn từ tâm thức hiện sinh – một tư tưởng của trào 

 ư  triết h c phương Tây đầu thế kỉ XX. Lu n văn m ốn khẳng định sự tồn tại cô đơn của 

con người như một định mệnh tất yếu trong cuộc đời qua các nhân v t trong tiểu thuyết 

của Kawabata – một nỗi cô đơn bản thể nhưng cũng  à nỗi cô đơn bản địa đặc thù, h  vừa 

mang nỗi cô đơn vĩnh cửu của nhân loại nhưng cũng mang đ m niềm bi cảm Nh t Bản. 



Chính bởi v y mà nỗi cô đơn cũng mang một vẻ đẹp, một sức mạnh, một bản thể và một 

khát v ng dấn thân, kiếm tìm, khẳng định bản thân, chống trả định mệnh số ph n, chống 

lại sự tha hóa trong tâm hồn, vươn tới những giá trị tốt đẹp.  

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập: 

- Tài liệu h c t p một số h c phần đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng ngành Giáo dục 

tiểu h c:  ăn học, Ti ng Việt th c hành, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014. 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

       4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị:  

       5. Các bài viết trong tạp chí: 

- Bài viết: “Bu i tối  ù    ng” – vẻ  ẹp của nỗi buồn sáng trong, Tạp chí Khoa h c – 

Giáo dục trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, số 12 (5/2011) 

 Tóm tắt: Bài báo viết bài thơ “  ổi tối mùa đông” của Puskin – một bài thơ phảng 

phất nỗi buồn, nỗi cô đơn của chính nhà thơ trong hoàn cảnh đi đày vào mùa đông b ốt 

giá với những cơn bão t yết khủng khiếp nơi miền đất lạ. Ý thơ v n động liên tục, trong 

cảnh ngộ ấy, nhà thơ đã tìm thấy niềm v i và hơi ấm từ men rượ  say, người tri kỉ và 

những khúc hát. Đó chính  à những điểm tựa để nhà thơ thoát khỏi nỗi buồn.  ài thơ có 

buồn mà không bi lụy chính bởi sự nỗ lực của nhà thơ vượt thoát khỏi cơn bão sầu vây 

bủa để tìm thấy ánh sáng, niềm v i, ý nghĩa cho c ộc sống.  ài thơ mang một vẻ đẹp vừa 

dữ dội vừa tươi sáng bởi v y mà người đ c cảm nh n được từ bài thơ vẻ đẹp của nỗi 

buồn sáng trong. 

- Bài viết: Đọc “ ứ tuy t” của Yasunary Kawabata từ nghệ thuật xây d ng nội tâm nhân 

vật, Tạp chí Giáo dục, số 18 (11/2015) 

Tóm tắt: Bài báo viết về những nét đặc sắc trong nghệ thu t xây dựng nội tâm 

nhân v t của nhà văn  awabata, t p trung ở hình tượng nhân v t nữ chính: nàng Komako 

trong tiểu thuyết Xứ tuy t. Q a đó, người viết muốn khẳng định tài năng của tác giả trong 

việc thể hiện và khai thác tâm lí nhân v t đồng thời giúp bạn đ c thấy được vẻ đẹp tâm 

hồn, khát v ng tình yêu; cảm thông với nỗi đa  đớn, dằn vặt của nhân v t. Với nghệ thu t 

xây dựng nhân v t đặc sắc và tinh tế, Xứ tuy t thể hiện tình cảm trân tr ng cái đẹp, khát 

v ng kiếm tìm và  ư  giữ cái đẹp cho dù rất đỗi mong manh trước những đổi thay của 

cuộc sống vô thường. 

       6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường: 

- Bài viết: Vi t cho các em, T p san H c sinh – sinh viên số 2, Trường Cao đẳng Sư phạm 

Bắc Ninh, 12/2015. 



 Tóm tắt: Bài viết là lời tâm sự, là nỗi lòng và sự sẻ chia của một người thầy với 

lớp lớp thế hệ h c sinh sinh viên đặc biệt là các bạn tân sinh viên sư phạm. Với tất cả 

niềm yê  thương, sự trăn trở với nghề, bài viết muốn các em tân sinh viên hiể  được 

phần nào sự trân quý của nghề dạy h c, hiể  được trách nhiệm của một người sẽ mang 

danh chữ “thầy”, hiể  được việc mình phải  àm, điều mình cần cố gắng khi là sinh viên 

trường sư phạm. Bài viết cũng  à những s y tư của người viết với nghề nhưng sa  tất cả 

những trăn trở, gian nan thì tình yêu với nghề vẫn không hề phai nhạt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 

I. Sơ yếu lí lịc     

 

Ngày tháng năm sinh: 18/11/1973 

 Q ê q án:  ã Dương Liễu- Huyện Hoài Đức- TP Hà 

Nội 

Trú quán: Phố Tô Vĩnh Diện- Phường Đại Phúc- TP Bắc 

Ninh 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

Điện thoại: DĐ: 0972138386 

 

   

 Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp: Trường Đại học  Ngoại Ng - Đại học Quốc Gia Hà Nội  

Năm: 1998 

Chuyên ngành:  Tiếng Anh 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp: trường Đại h c Victoria và Đại h c Hà Nội 

Năm: 2009 

Ch yên ngành: Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: “H ệu quả của việc sử dụng các thủ thuật 

  ước khi nghe nhằm phát triển khả năng ng e của sinh viên không chuyên tiếng 

An ” 

             Xếp loại: Tốt 

   Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu việc v n dụng các thủ thu t trước khi vào bài nghe 

trong việc giảng dạy kỹ năng nghe tiếng Anh và nghiên cứu hiệu quả của việc v n dụng 

phương pháp đó nhằm phát triển khả năng nghe của sinh viên. 

 2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

- Từ v ng-Ng  nghĩ  năm 2013-2014 

3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

 a. Đề tài cấp tỉnh:  ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 



  b. Đề tài cấp trường:  

- Biên soạn giáo trình và thi t k   ề cư ng   i gi ng môn Dịch 1 (dùng cho sinh viên cao 

 ẳng Ti ng Anh, hệ c    ẳng ng  i sư phạm) năm 2005-2007  

4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị:  

- Bài viết “  c thủ thuật n ng c    ĩ năng nói ch  sinh  i n  h ng chu  n”    w t  

improve English speaking skill)- Kỷ yếu hội thảo khoa h c: Chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho 

sinh viên các trường đại h c và cao đẳng khu vực phía Bắc. 

- Bài viết “Pr ctic l  tr tegies T  I pr  e   c  ul r  F r  pecific English   llege 

 tu ents” - Kỷ yếu hội thảo khoa h c: dạy h c theo nhiệm vụ: Phát huy hiệu quả các hoạt 

động lấy người h c làm trung tâm nhằm xây dựng năng  ực ngôn ngữ của người h c, đáp 

ứng kh ng năng  ực ngoại ngữ 6 b c dành cho Việt Nam. 

- Bài viết “ h llenges  n    luti ns T  I pr  e  tu ents’  elf-study In Teaching And 

Le rning  t   llege”- Kỷ yếu hội thảo khoa h c: dạy h c theo nhiệm vụ: Phát huy hiệu 

quả các hoạt động lấy người h c làm trung tâm nhằm xây dựng năng  ực ngôn ngữ của 

người h c, đáp ứng kh ng năng  ực ngoại ngữ 6 b c dành cho Việt Nam. 

        

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 PHAN THỊ HIỀN 

I. Sơ yếu lí lịch:   

  Ngày tháng năm sinh: 12/11/1977. 

   Q ê q án: Thôn Đoài, Thụy Ninh, Thái Thụy, Thái Bình. 

   Trú quán: Xóm 2, Long Khám, Việt Đoàn, Tiên D ,  ắc Ninh 

   Chức vụ chính quyền: Trưởng môn TNXH 

   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

                                      Điện thoại: CQ  -  NR: 02413635594 - DĐ: 0968119586 

     

 

 

Quá trình đào tạo 

1. Đại học 

Tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội     h n  ăn  năm: 2001 

Chuyên ngành: Lịch Sử 

2. Thạc sĩ 

Tốt nghiệp trường: Đại h c Sư phạm 1 Hà nội, năm: 2007 

Chuyên ngành: Lịch sử 

II. C c công    n        ọc đã công bố 

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến    

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c: thi tốt nghiệp 

  Xếp loại:  Khá 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Chính sách Tam nông ở Trung Quốc (từ 

1978 đến 2008) 

             Xếp loại: điểm 9,9 

   Tóm tắt: 

  + Thực trạng nông nghiệp, nông thôn và nông dân ở Trung Quốc từ sau cải 

cách, mở cửa  1978 đến 2008). 

  + Một số vấn đề tồn tại trong chính sách Tam nông ở Trung Quốc từ sau 

1978 và h u quả. 

  + Những chính sác cải cách về nông nghiệp, nông thôn và nông dân từ 

1978 đến 2008. 

 2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

 - Tài liệu h c t p dùng cho hệ CĐMN: Cơ sở văn hóa Việt Nam. 

 

Ảnh 



 - Tài liệu h c t p dùng cho hệ CĐTH: Lịch sử, Địa lí và PPDH Lịch sử, Địa lí. 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học 

       4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị:   

       5. Các bài viết trong tạp chí: (ghi rõ tên bài viết và thời gian (số TC, ngày tháng)      

 - Một số tồn tại trong chính sách nông nghiệp, nông thôn và nông dân ở Trung 

Quốc từ 1978 đến nay: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, Số ra 1/2008. 

 -  V n dụng phương pháp  iên môn trong dạy h c một số bài lịch sử ở trường 

Trung h c Cơ sở: Tạp chí Giáo dục, Số 15 ra 5/2013. 

 - Tạo hứng thú cho HS h c phần Lịch sử thế giới bằng cách khắc h a sâu sắc biểu 

tượng nhân v t lịch sử: Tạp chí Khoa h c Giáo dục, Số 16 ra 5/2014. 

 - Thực trạng h c t p của SV và một số giải pháp trong đào tạo theo h c chế tín chỉ 

ở Trường CĐSP  ắc Ninh: Tạp chí Giáo dục, Số ra 4/2015. 

 - Hình thành khả năng thích ứng cho SV trong hoạt động giảng dạy: Tạp chí Giáo 

dục, Số ra 11/2015. 

                                                                                                      

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NGUYỄN THỊ THU HIỀN 

I. Sơ yếu lí lịch: 

 

                                     Ngày tháng năm sinh: 28/11/1974 

                                            Quê quán: Khúc  u  n – TP Bắc  inh – Bắc Ninh 

         Trú quán: Ki   h n – TP Bắc  inh –  Bắc Ninh 

         H c vị: Thạc sĩ. 

                                            Điện thoại: NR: (0241) 859 458 - DĐ: 0944 722 059 

 

Quá trình đào tạo: 

 . Đại học:  

Nơi đào tạo: Trường Đ   g ại ng - Đại học quốc gia Hà Nội  

Chuyên ngành: Ti ng Anh 

Tốt nghiệp năm 1997. 

b. Cao học:  

Nơi đào tạo: Trường Đ  L  Tr  e   ustr li  

Chuyên ngành:  u n lí  i    ục. 

Năm tốt nghiệp: 2007 

II. Công    n        ọc đã công bố  

 1. Cá  tín  hỉ thạ    : 

1. English as a global language 

2. The role of educational administrators in solving social justice in Education in 

VN 

3. Language and Culture in Intercultural Communication and Education 

4. Higher Education Reform, standardized educational qualification policy for 

teachers in higher education institutions in Vietnam 

5. Discussions of concepts, principles and factors of leadership and managements 

in Education 

6. Difficulties of Vietnamese learners in speaking and pronouncing English 

7. The pronunciation problems of speakers from Mandarine background 

8. An English lesson design for beginners 

9. Research of Social justice in Education 

10. Applying Multi Media in teaching English 

 2. Đề tài ngh ên  ứu khoa họ : 



 1. Adjectives (Tính từ). 1998 – 1999. 

 2. Xây d ng  ề cư ng   i gi ng môn Ti ng Anh cho các l p      ẳng Sinh-  Th . 

2001 – 2002. 

 3.       ng  ề cư ng   i gi ng   n phư ng ph p gi ng  ạ  ch  sinh  i n  h   

Ti ng  nh – Trường  Đ P Bắc  inh  đồng tác giả . 2000 – 2001. 

 2. Xây d ng  ề cư ng chi ti t bài gi ng , cụ th  hó  chư ng tr nh     tạo môn 

ti ng  nh ch     nă  thứ nh t không chuyên theo giáo trình lifelines  đồng tác giả) 

2003-2004. 

 3. Chi ti t hó  chư ng tr nh          ng  ề cư ng   i gi ng môn ti ng Anh 

chuyên ngành toán cho SV không chuyên ng  hệ  Đ P  đồng tác giả . 2004-2005. 

 



VŨ HUY HIỆN 

I. Sơ yếu lí lịch:   

  Ngày tháng năm sinh: 12/01/1979 

        Q ê q án:  ình Dương, Gia  ình,   ắc Ninh 

   Trú quán: Số 12, Phố Bùi Xuân Phái,  P. Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh 

   Chức vụ chính quyền: Giám đốc trung tâm CNTT-TVTB 

   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

                                      Điện thoại: CQ  -  NR - DĐ: 0989081279 

 

    Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học Công nghệ - Đ        ội năm 2002 

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp Trường Đại h c Sư phạm Hà Nội năm 2006 

Chuyên ngành: Khoa h c máy tính 

II. C c công    nh khoa học đã công bố: 

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Khai phá dữ liệ  văn bản theo cách tiếp 

c n lý thuyết t p thô 

             Xếp loại: Xuất sắc 

   Tóm tắt: Lu n văn nghiên cứu về lý thuyết t p thô và ứng dụng của nó trong việc 

khai phá dữ liệ  văn bản, giúp cho việc xử  ý văn bản hiệu quả hơn. 

        2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

 a. Đề tài cấp tỉnh:  

  b. Đề tài cấp trường: Ứng dụng CNTT và TT trong quản lý và giảng dạy ở trường 

CĐSP  ắc Ninh 

       4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị:   

       5. Các bài viết trong tạp chí:  Đệ quy và vấn đề khử đệ quy trong l p trình (Tạp chí 

Giáo dục, Số đặc biệt, tháng 11/2015) 

       6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường:  

 - Tuổi trẻ Trường CĐSP  ắc Ninh với các hoạt động Tháng thanh niên năm 2007 

(Số 4, tháng 4/2007). 

 



 - Tính đúng đắn của thu t toán tham  am trong bài toán “Lựa ch n công việc: (Số 

8, tháng 4/2009) .                                                                                                                                                                             

 - Bàn về thu t toán chia để trị trong việc giải các bài toán tin (số 9, tháng 

11/2009). 

 - Giải bài toán tìm dãy con tăng  giảm  đài nhất bằng phương pháp q y hoạch 

động (số 11, tháng 11 năm 2010 . 

 - Tuổi trẻ Trường CĐSP  ắc Ninh với năm thanh niên 2011  số 12, tháng 5/2011). 

 - Sử dụng chế độ hai màn hình trong trình chiếu với máy chiếu Projecter ( Số 16, 

tháng 5/2014) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DƯƠNG BIÊN HÒA 

I. Sơ yếu lí lịc     

 

Ngày tháng năm sinh: 06 tháng 12 năm 1964 

Quê quán: phố Hồ,  thị trấn Hồ, huyện Thu n Thành,   ăc 

Ninh 

Trú quán: phố Hồ,  thị trấn Hồ, huyện Thu n Thành,   ăc 

Ninh 

Chức vụ chính quyền: Trưởng bộ môn 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

Điện thoại: Cơ q an 02413822723. Di động 0988085549 

 

  Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại h c Thể dục thể thao Tr ng ương  , Từ sơn - Bắc Ninh, 

năm 1986 

Chuyên ngành: Thể dục thể thao 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường Đại h c Thể dục thể thao Tr ng ương  , Từ sơn- Bắc Ninh, năm 

2007 

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất 

II. C c công    nh khoa học đã công bố: 

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài t p phát 

triển thể lực ch ng cho sinh viên trường CĐSP  ắc Ninh 2 năm đầu. 

             Xếp loại: Khá 

2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

- Tài liệu h c t p: Đề cương bài giảng: Giáo dục thể chất 1, giáo dục thể chất 2 (dùng dạy 

cho hệ CĐMN VLVH, năm 2011. 

- Tài liệu h c t p: Đề cương bài giảng: Thể dục- Nhảy dây (dùng dạy cho hệ Cao đẳng 

tiểu h c , năm 2011. 

- Tài liệu h c t p: Đề cương bài giảng: Thể dục và phương pháp dạy thể dục (dùng dạy 

cho hệ Cao đẳng tiểu h c , năm 2011. 

- Tài liệu h c t p: “Thể dục và phương pháp dạy thể dục ở tiểu h c”, năm 2013. 

 3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  



 a. Đề tài cấp tỉnh: (ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

  b. Đề tài cấp trường: (ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

- Xây dựng và áp dụng hệ thống bài t p phát triển thể lực ch ng cho sinh viên CĐSP  ắc 

Ninh 2005-2007. 

- Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường CĐSP  ắc Ninh với công tác tự quản 

của h c sinh sinh viên, năm 2001 

- Chi tiết chương trình và đề cương bài giảng môn thể dục dùng để giảng dạy hệ CĐSP 

mầm non ở trường CĐSP  ắc Ninh  đồng tác giả  năm 2004. 

- Nghiên cứu xây dựng chương trình chi tiết và đề cương bài giảng môn Công tác Đội 

trong trường CĐSP  ắc Ninh, năm 2005. 

 4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị  

- Tên bài : Báo cáo tham lu n về việc đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy 

môn giáo dục thể chất đào tạo theo tín chỉ trong trường CĐSP  ắc Ninh,                                                                                        

ngày 15 tháng 4 năm 2013 

- Tên bài : Báo cáo tham lu n về đổi mới công tác thi  đào tạo theo tín chỉ) môn giáo dục 

thể chất,  ngày 12 tháng 9 năm 2014. 

- Tên bài : Báo cáo tham lu n về việc đổi mới phương pháp giảng dạy môn giáo dục thể 

chất đào tạo theo tín chỉ trong trường CĐSP  ắc Ninh, ngày 3/10/2014. 

- Tên bài : Báo cáo tham lu n đánh giá đào tạo theo hệ thống tín chỉ môn giáo dục thể 

chất đối với sinh viên các ngành tuyển sinh K32, ngày 25 tháng 5 năm 2015.                                                                          

 5. Các bài viết trong tạp chí:  

 6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường 

- Đoàn thanh niên với các phong trào của HSSV trường CĐSP  ắc Mninh, Kỉ yếu số 1 

năm 2006. 

- Đổi mới phương pháp dạy h c môn giáo dục thể chất ở trường Cao đẳng sư phạm, kỉ 

yếu số 4 năm 2007.                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHẠM MINH HỒNG 

 

I. Sơ yếu lí lịc   

 

Ngày tháng nă  s n   22/12/1986 

Quê quán: Vĩnh  ảo, Hải Phòng 

Trú quán: Số 6 Ngõ 114 đường Trần Hưng Đạo, p.Tiền 

An,Thành phố Bắc Ninh 

Chức vụ chính quyền:  

T  n  độ chuyên môn: Thạc sỹ tiếng Anh 

Điện thoại: 0988.184.147              NR:  - DĐ  

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học   u  T n  tp. Đ   ẵng nă  2004-2008 

Cử nhân chuyên ngành: Biên Phiên dịch Ti ng Anh 

2. Thạ    :  

           Tốt nghiệp Trường ĐHNN, ĐH Q ốc Gia, Hà Nội 

Tốt nghiệp Trường ĐH So thern New Hampshire  

Thạc sỹ Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 

II. C c công    nh khoa học đã côngbố: 

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tốt nghiệp đại h c:  X p loại: Khá 

- Tốt nghiệp thạc sĩ: X p loại: A + 

2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

- Language teaching methodology – A text book for teachers ( David Nunan) 

- Active learning and teaching language methodology 

- Impact Grammar (by Rod Ellis and Stephen Gates) 

- How to teach Pronunciation by Gerald Kelly 

- Cambrigde advanced Learner’s Dictionary 

- Stratagies for teaching English learners by Lynne Díaz-Rico 

- How to prepare for the Toef  i T   arron’s  

3. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: 

-Tên bài viết: Practical Stratagies to improve Vocabulary for Specific English Students 

(Hội thảo tại trường CĐSP Nam Định) 

 



         Abstract:  This study aims at investigating the reality of specific English college 

students towards their vocabulary volume and some practical methodologies or 

vocabulary development strategies to improve their vocabulary in order to develop 

st dents’ abi ity to app y in their  se of vocab  ary and improve their Eng ish proficiency 

level. 

Key words: vocabulary, practical methodologies, vocabulary development strategies, use 

of vocabulary, proficiency level 

4. Các bài  viết trong kỉ yếu khoa học của trường: 

 -Tên bài viết: Communicative language teaching Challenges in VietNamese 

Classrooms ( Hội thảo tại trường CĐSP  ắc Ninh) 

 Abstract: Communicative language teaching has been widespread in Viet Nam as 

it plays a very important role in implementing and promoting students to reach the 

proficiency level of learning English. However, Vietnamese teachers face many obstacles 

to teach a certain second language for their students due to their traditional teaching 

method, st dents’  ack of motivation, teachers’  ack of reg  ar trained co rses, proper 

methods and the need of classroom facility improvement. Thus, communicative language 

teaching is a real challenge for teachers in Vietnam classrooms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NGUYỄN HỮU HUẤN 

I. Sơ yếu lí lịch: 

 

Ngày tháng năm sinh: 19/03/1958 

Quê quán:    i Thượng – Thuận Thành – Bắc Ninh 

Trú quán:    i Thượng – Thuận Thành – Bắc Ninh 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

Điện thoại: NR (0241) 770 771 – DĐ: 0986251508 

 

 

 

Quá trình đào tạo: 

 . Đại học:  

Nơi đào tạo: Trường Đại học  ư phạ      ội 

Chuyên ngành: Địa lí 

Tốt  nghiệp năm 1980. 

 .     học   

Nơi đào tạo: Trường  ại học  ư phạm Hà Nội 

Chuyên ngành: Phư ng ph p gi ng dạ  Địa lí 

Tốt nghiệp năm 2005 

II. Ng  ên cứu       ọc  

 1. Luận văn tốt nghiệp Thạ    : 

 - Tên đề tài: Phư ng ph p  h i th c   nh h nh tr ng gi ng dạ   ịa lí ở l p 7 

THCS 

-Xếp loại : Xuất sắc.   

 2. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường : 

Sử dụng các mối quan hệ nhân qu  trong dạy học môn Địa lí l p 6 THCS. 2002.   

3. Bà  v ết đăng trong kỉ yếu khoa họ   ủa trường : 

Tr     i về việc thi t k  bài gi ng  ịa lý ở trường THCS.  ỉ yế  số 06/2008. 



NGUYỄN THỊ HUÊ 

I.Sơ yếu lí lịch: 

 

Ngày tháng năm sinh: 08/03/1962 

Quê quán:  ư ng  ạc – Từ   n - Bắc Ninh 

Trú quán: Đại Phúc – TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

Điện thoại: 0983 080 326 

 

Quá trình đào tạo: 

 . Đại học:  

Nơi đào tạo: Trường Đại học  ư Phạm Việt Bắc. 

Chuyên ngành: Ng   ăn 

Tốt  nghiệp năm 1983. 

 .     học   

Nơi đào tạo: Trường Đại học  ư phạm Hà Nội 1. 

Chuyên ngành: Lí luận ngôn ng . 

Năm tốt nghiệp: 2006. 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

 1. Luận văn tốt nghiệp thạ    : 

- Tên đề tài: Hiện tượng chuy n nghĩ  the  phép  n dụ trong truyện Kiều. 

-Xếp loại: Xu t sắc.   

- Tóm tắt: Khảo sát, phân loại, miêu tả, cách sử dụng  

2. Tài liệu học tập nội bộ:  

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp K5 – 2006 

3. Giáo trình nội bộ: 

Đồ dùng thi t bị dạy học môn Ti ng Việt ở Ti u học. 2007 

4. Bài viết trong kỉ yếu khoa họ   ủa trường: 

 1.  ột   i  i   c n lưu ý  hi  ạ   ạng   i tập l    ăn t  ngắn ở l p   – 3. Kỉ yếu 

số 04/ 2007 

 2. Giá trị th    ĩ của các hình  nh bi u thị thời gi n tr ng th  Trung  ại Việt 

Nam. Kỉ yếu số 06/ 2008. 

5. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: 

 1. Đề cư ng   i gi ng Ti ng Việt th c hành l p Lí– Kĩ thuật. 2002 



2.  èn chính    ch  sinh  i n  h      hội  đồng tác giả). 2003 

 

 

 

 

 

 



NGUYỄN THỊ HUẾ 

I. Sơ yếu lí lịc     

 

Ngày tháng năm sinh: 10/03/1981 

Quê quán: Hiên Vân – Tiên Du – Bắc Ninh 

Trú quán: BT3-    hu  Đại  ư ng – P.Đại Phúc– TP BN - BN 

Chức vụ chính quyền: Gi ng viên t  Ng   ăn 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Ng   ăn 

Điện thoại: CQ  -  NR - DĐ: 0982103087 

     

 

   Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học   ư Phạm Hà Nội 2năm 2004 

 Chuyên ngành: Ng   ăn 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường Đại học  ư phạm Hà Nội 1 năm 2011 

Chuyên ngành:  ăn học dân gian. 

II. C c công    nh khoa học đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Truyền thuy t về các bà phi vùng Kinh 

Bắc. 

             Xếp loại: xu t sắc 

   Tóm tắt: Luận  ăn nghiên cứu về cuộc  ời và nh ng  óng góp của các bà phi cho 

lịch sử dân tộc Việt nói chung và cho nền  ăn hó  Kinh Bắc nói ri ng Đồng thời tập hợp 

tư liệu còn  n tr ng l ng nh n   n    giúp cho kho tàng dân gian Kinh Bắc thêm phong 

phú. Đóng góp củ  lu n  ăn   i mong muốn khẳng  ịnh nền văn học  ị  phư ng t c 

 ộng   n nền  ăn học   n gi n nư c nhà. 

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

  Tham gia viết tài liệu h c t p  ăn học Bắc Ninh dành cho sinh viên khoa Ngữ Văn năm 

2016. 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

       4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: (ghi rõ tên bài viết và thời gian)  

       5. Các bài viết trong tạp chí: (ghi rõ tên bài viết và thời gian (số TC, ngày tháng)         

       6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường: 



NGUYỄN THỊ HUỆ 

I. Sơ yếu lí lịch:   

  Ngày tháng năm sinh: 16/01/1986 

   Quê quán: Lạc vệ - Tiên Du – Bắc Ninh 

   Trú q án: Hoàn Sơn – Tiên Du – Bắc Ninh 

   Chức vụ chính quyền: không 

   Trình độ chuyên môn: 

                                      Điện thoại: CQ  -  NR - DĐ: 0942553311 

     

 

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học   ư Phạm Hà Nội         Năm 2009 

Ch yên ngành:  Sư phạm giáo dục chính trị 

2. Thạc sĩ   

 Tốt nghiệp trường: Đại h c Sư Phạm Hà nội                       Năm 2015 

 Chuyên ngành: Lí lu n chính trị và phương pháp dạy h c Giáo dục chính trị 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

 - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c: “ Thu hút và  ử dụng vốn ODA ở Việt 

Nam” 

 Xếp loại:  Xuất sắc 

 Tóm tắt: Đề tài t p trung và nghiên cứu và phân tích việc thu hút và sử dụng vốn 

ODA ở Việt Nam giai đoạn 1992 – 2008. Q a đó chỉ ra thực trạng của việc sử dụng vốn 

ở Việt Nam và đưa ra giải pháp trong thời gian tới. 

 - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: “ G áo dục pháp luật theo định hướng 

năng lực trong dạy học môn Giáo dục Pháp luật ở trường Cao Đẳng Sư Phạm Bắc 

N nh” 

        Xếp loại: Xuất sắc 

 Tóm tắt: Đề tài t p trung tìm hiểu về thực trạng việc giáo dục pháp lu t theo định hướng 

năng  ực trong dạy h c môn Giáo dục pháp lu t ở trường CĐSP  ắc Ninh. Q a đó, đề 

xuất một số biện pháp để giáo dục pháp lu t theo định hướng năng  ực như: áp dụng một 

số phương pháp dạy h c và kĩ th  t dạy h c tích cực, đổi mới kiểm tra đánh giá theo định 

hướng năng  ực. Đề tài đã tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính đúng đắn của 

 



các biện pháp nê  trên và đưa ra một số khuyến nghị với Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc 

Ninh, trường CĐSP  ắc Ninh. 

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

 a. Đề tài cấp tỉnh:  ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

  b. Đề tài cấp trường:  ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

- Thiết kế trò chơi trong dạy h c phần pháp lu t cho HS, SV trường CĐSP  ắc Ninh. 

- Thời gian thực hiện : tháng 10/2015 – tháng 5/ 2016 

       4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: (ghi rõ tên bài viết và thời gian)  

       5. Các bài viết trong tạp chí: (ghi rõ tên bài viết và thời gian (số TC, ngày tháng)         

- “ V n dụng phương pháp dạy h c tình huống theo định hướng năng  ực trong dạy h c 

môn Giáo dục pháp lu t cho h c sinh”. 

 Số đặc biệt tháng 4/ 2015,  ISSN 23540753 

- “ Phát triển năng  ực biện chứng trong dạy h c Những ng yên  ý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác – Lênin về triết h c cho sinh viên trường Cao Đẳng Sư Phạm Bắc Ninh” 

Số đặc biệt tháng 11/2015, ISSN 23540753 

                                                                                                      

    

 

                                                                                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ĐÀO LAN HƯƠNG 

I. Sơ yếu lí lịc     

 

Ngày tháng năm sinh: 18/01/1984 

 Q ê q án: Tào Sơn – Anh Sơn – Nghệ An 

 Trú quán: Bắc Ninh 

 Chức vụ chính quyền: Giảng viên 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

Điện thoại: CQ  -  NR - DĐ: 01689761778 

 

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học KHXH & NV –Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2006 

Chuyên ngành: Tâm lý h c 

Tốt nghiếp Trường Đại học Ngoại ng  Hà Nội năm 2007 

Chuyên ngành: Tiếng  Anh 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp Trường Đại học KHXH & NV – Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2009 

Chuyên ngành: Tâm lý h c 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c: Động cơ h c t p của sinh viên trường Cao 

đẳng sư phạm Bắc Ninh 

  Xếp loại:  Xuất sắc 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Nh  cầ  được trợ giúp tâm lý h c đường 

của h c sinh trung h c phổ thông Bắc Ninh 

             Xếp loại: Xuất sắc 

   Tóm tắt: Đề tài nhằm nghiên cứu nhu cầ  được trợ giúp tâm lý h c đường của 

h c sinh trung h c phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Từ kết quả nghiên cứu nhằm đề 

xuất những biện pháp để hỗ trợ tâm lý h c đường cho h c sinh trung h c phổ thông. 

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

 - Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 

 - Tâm lý h c mầm non 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

       4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị:  



       5. Các bài viết trong tạp chí:         

 - Một số biện pháp tạo hứng thú h c t p môn tâm lý h c đại cương cho sinh viên 

để nâng cao chất  ượng dạy h c tín chỉ tại trường CĐSP  N – Tạp chí giáo dục – 4/2014 

 - Một số biện pháp nhằm hình thành động cơ h c t p cho sinh viên trường 

CĐSP N – Tạp chí giáo dục 4/2015 

 

                                                                                                      

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LÝ VÂN HƯƠNG 

I. Sơ yếu lí lịc   

 

 

Ngày tháng năm sinh: 27/05/1964 

Quê quán: Hà Nội 

Trú quán: 20 – Kinh Bác 26 – TP Bắc Ninh 

Chức vụ chính quyền:  

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Giảng viên chính 

Điện thoại: CQ  -  NR - DĐ: 0983270564 

 

 

    Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học Đ    – Đ        ội năm 1986 

Chuyên ngành: Tiếng Anh 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường ĐHNN – ĐHQG Hà Nội năm 2005  

Chuyên ngành: Tiếng Anh 

II. C c công    nh khoa học đã công bố: 

Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: An Investigation into non-English majors 

motivation in  earning Eng ish at  acninh Teacher’s Training Co  ege  

             Xếp loại: Giỏi 

   Tóm tắt: Lu n văn nghiên cứu hứng thú h c Tiếng Anh của sinh viên không 

chuyên tại trường CĐSP  ắc ninh năm 2004 và đề xuất một số giải pháp nhằm thu hút 

hứng thú và nâng cao chất  ượng dạy vàh c Tiếng Anh của sinh viên không chuyên 

tr òng CĐSP  ắc Ninh  

 

 

 

 

 

 

 



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 

I. Sơ yếu lí lịch:   

 

Ngày tháng năm sinh: 19/11/1992 

Q ê q án: Tương Giang – Từ Sơn– Bắc Ninh 

 Trú q án: Tương Giang – Từ Sơn– Bắc Ninh 

 Chức vụ chính quyền: Giảng viên 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

Điện thoại: 01689 501 345 

 

Quá trình đào tạo: 

Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học  ư phạm Hà Nội 2 .                Năm  2014 

Chuyên ngành: SP Toán 

II. C c công    nh khoa học đã công bố: 

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c: Dạy h c bài toán chủ đề phương pháp t a 

độ trong không gian theo phương pháp dạy h c tích cực. 

  Xếp loại: Xuất sắc 

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

 a. Đề tài cấp tỉnh: (ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

  b. Đề tài cấp trường: (ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

       4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: (ghi rõ tên bài viết và thời gian)  

       5. Các bài viết trong tạp chí: (ghi rõ tên bài viết và thời gian (số TC, ngày tháng)         

       6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường:                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



LƯU THỊ HƯỜNG 

I. Sơ yếu lí lịch:   

  Ngày tháng năm sinh: 17/1/1984 

   Quê quán: Thu n An – Trạm Lộ - Thu n Thành – Bắc Ninh 

   Trú quán: Khu II – Đại Phúc – Thành phố Bắc Ninh 

   Chức vụ chính quyền:  

   Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

                                      Điện thoại: CQ  -  NR - DĐ: 0916516372 

    

 Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học  ư Phạm Hu      năm 2007 

Chuyên ngành: Giáo dục chính trị 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường: H c viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 2014 

Chuyên ngành: Hồ Chí Minh h c 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c: Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đ a yê  

nước 

  Xếp loại:  Xuất sắc 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Thực hiện phong trào thi đ a yê  nước 

trong ngành giáo dục tỉnh Bắc Ninh theo tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay 

             Xếp loại:  Xuất sắc 

   Tóm tắt 

   hư ng 1.  h ng  u n  i   c    n của Hồ Chí Minh về thi  u    u nư c 

   hư ng  . Th c trạng ph ng tr   thi  u    u nư c trong ngành giáo dục 

t nh Bắc Ninh hiện nay 

   hư ng 3.  i i ph p thúc   y phong trào thi  u    u nư c trong ngành 

giáo dục t nh Bắc  inh the  tư tưởng Hồ Chí Minh  

   2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

 - Tài liệu h c t p Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng (Dành 

cho sinh viên hệ vừa làm vừa  h c), NXB Giáo dục, Hà Nội, 2012. 

 



 - Tài liệu h c t p Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng (Dành 

cho sinh viên CĐSP toàn trường), NXB Giáo dục, Hà Nội, 2013. 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

 a. Đề tài cấp tỉnh:  ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

  b. Đề tài cấp trường:  ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài). 

 - Biện pháp nâng cao chất  ượng tự h c môn Tư tưởng Hồ Chí Minh  

       4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị:  

 - Hội thảo: H c t p và làm theo tác phẩm Đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh 

Năm 2013 - Bài viết: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội từ góc độ đạo đức 

 - Hội thảo: Kỷ niệm 50 năm Phong trào thanh niên  a sẵn sàng – ĐHSP Hà Nội 1 

Năm 2014 - Bài viết: Phong trào thanh niên Ba sẵn sàng – Tinh thần yê  nước của thế hệ 

thanh niên Việt Nam 

       5. Các bài viết trong tạp chí: (ghi rõ tên bài viết và thời gian (số TC, ngày tháng)     

 -   hơi d y và phát h y  òng yê  nước toàn dân – yếu tố gốc rễ tạo nên thắng lợi 

phong trào thi đ a yê  nước, Đặc san Hồ Chí Minh học, Học viện chính trị quốc gia Hồ 

Chí Minh, tháng 2/2015. 

 - Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ , Tạp chí Thanh Niên, tháng 

7/2014. 

 - Gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá tr yền thống trong quá trình xây dựng 

nông thôn mới ở Bắc Ninh hiện nay, Tạp chí Thi t bị giáo dục, tháng 9/2015. 

 - Nâng cao hứng thú h c t p Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường CĐ, 

ĐH, Tạp chí Thi t bị giáo dục, tháng 10/2015. 

       6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường:                                      

         - Phương pháp th yết trình với việc giảng dạy các khái niệm, định nghĩa trong h c 

phần Tư tưởng Hồ Chí Minh, Số  ặc biệt nă   013 .                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LƯU THỊ THANH HƯỜNG 

I. Sơ yếu lí lịc     

 

 

Ngày tháng năm sinh: 13/04/1987 

 Q ê q án: Đông Phù – Phú Lâm – Tiên Du – Bắc Ninh 

 Trú q án: Đông Phù – Phú Lâm – Tiên Du – Bắc Ninh 

 Chức vụ chính quyền: Giảng viên 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ  

Điện thoại: 0976.929.187 

 

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học   ư phạm Hà Nội  .năm 2010  

Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường Sư Phạm Hà Nội 1 năm 2012 

Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non 

II. C c công    nh khoa học đã công bố: 

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Một số biện pháp phát huy tính tích cực nh n 

thức của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua tổ chức cho trẻ làm thí nghiệm đơn giản. 

 - Xếp loại: Xuất sắc 

   Tóm tắt:Đề tài Một số biện pháp phát huy tính tích cực nh n thức của trẻ mẫu 

giáo 5-6 tuổi thông qua tổ chức cho trẻ làm thí nghiệm đơn giản gồm 3 chương: 

- Chương 1: Cơ sở  í    n của đề tài nghiên cứ  

- Chương 2: Thực trạng của việc tổ chức cho trẻ Mẫ  giáo 5-6 t ổi  àm các 

thí nghiệm đơn giản nhằm pháp h y tính tích cực nh n thức ở một số trường MN 

tỉnh  ắc Ninh hiện nay. 

- Chương 3:  iện pháp phát h y tính tích cực nh n thức cho trẻ Mẫ  giáo 5-6 

t ổi thông q a tổ chức cho trẻ  àm các thí nghiệm đơn giản. 

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

       3. Các bài viết trong tạp chí:1.Tổ chứ  trò  hơ  g úp trẻ biết bảo vệ mô  trường – 

tạp chí số 16 (tháng 5/ 2014) 2. Xây dựng khẩu phần ăn hợp lý cho trẻ mầm non – tạp 

chí giáo dục (tháng 5/1013)     



VŨ THỊ HUYỀN 

I.Sơ yếu lí lịch:   

 

Ngày tháng năm sinh: 13/09/1962 

Quê quán: Thôn Bùi, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài,  ắc 

Ninh 

Trú quán: Số 2, phố Võ Thị Sá , phường Ninh Xá, Bắc 

Ninh 

Chức vụ chính quyền: Chủ tịch công Đoàn 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

Điện thoại: CQ  -  NR - DĐ: 0906 225 036 

 

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học  sư phạm Hà Nội 1 năm 1985 

Chuyên ngành: Giáo dục Chính trị 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường Đại h c Quốc gia năm 2005 

Chuyên ngành: Triết h c 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Đào tạo và phát triển nguồn lực con người 

ngành Giáo dục tỉnh Bắc Ninh hiện nay 

             Xếp loại: Xuất sắc 

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

- Tài liệu h c t p chính trị K5,6,7,8,9,10,11 

- Tài liệu h c t p môn nguyên lý hệ CĐMN 

- Tài liệu h c t p môn nguyên lý hệ CĐTH 

- Tài liệu h c t p môn đạo đức và phương pháp dạy h c đạo đức ở tiểu h c 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

 a. Đề tài cấp tỉnh: (ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

  b. Đề tài cấp trường: Rút kinh nghiệm giảng dạy môn chính trị hệ Trung h c sư 

phạm  ên Cao đẳng Tiểu h c từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất  ượng 

giảng dạy môn chính trị cho hệ giáo viên tiểu h c nâng hệ năm 1996 – 1997 



- Một số phương pháp dạy h c nhằm nâng cao chất  ượng giảng dạy môn Triết h c Mác-

Lenin ở trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh hiện nay năm h c 2002 – 2004 

- Nâng cao chất  ượng giáo dục đạo đức cho h c sinh sinh viên trường Cao đẳng sư phạm 

Bắc Ninh hiện nay 

       4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: (ghi rõ tên bài viết và thời gian)..........  

       5. Các bài viết trong tạp chí: Số 14 – Hướng dẫn tự h c cho sinh viên theo hình thức 

tín chỉ trong h c phần những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lenin 

Số 17 -   

       6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường:. 

                                                                                                

STT 

 

Tên công trình/đề tài/ 

sáng kiến/bài báo 

Cấp 

 

Tháng, 

năm 

1 Một số phương pháp dạy h c nhằm nâng cao chất 

 ượng giảng dạy môn Triết h c Mác – Lênin ở trường 

CĐSP  ắc Ninh hiện nay. 

  

2004 

2 Tài liệu h c t p môn Những ng yên  ý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

2012 

3 Tài liệu h c t p môn 

Đạo đức và phương pháp dạy h c đạo đức ở Tiểu h c 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

2012 

4 Đào tạo và phát triển nguồn lực con người ngành giáo 

dục tỉnh Bắc Ninh hiện nay 

 

Kỉ yếu   số 1 

trường 

CĐSP N 

 

 

6 

 

Nâng cao chất  ượng giáo dục đạo đức cho HSSV ở 

trường CĐSP  ắc Ninh hiện nay 

(số 2, trang 77) 

 9/2006 

7 

 

 

Góp phần nâng cao chất  ượng giảng dạy môn Những 

ng yên  ý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ở trường 

CĐSP  ắc Ninh hiện nay. 

 

Kỉ yếu   số 10 

trường 

CĐSP N 

4/2009 

8 Xây dựng văn hoá h c đường cho HSSV trường 

CĐSP  ắc Ninh hiện nay 

Kỉ yếu   số 11 

trường 

 

11/2010 



(số 11, trang 39) CĐSP N  

9 Phát triển năng  ực tư d y  ý    n cho sinh viên qua 

phần thế giới q an và phương pháp    n triết h c Mác 

– Lênin 

Kỉ yếu   số 12 

trường 

CĐSP N 

2011 

10 Tạp chí Giáo dục:  

Hướng dẫn tự h c cho sinh viên theo hình thức tín chỉ 

trong h c phần Những ng yên  ý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin 

Kỉ yếu   số 15 

trường 

CĐSP N 

5/2013 

11 Nâng cao tính thực tiễn trong dạy h c môn Những 

ng yên  ý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 

(Số 16) 

Kỉ yếu   số 16 

trường 

CĐSP N 

5/2014 

12 Nâng cao hứng thú h c môn Giáo dục pháp lu t cho 

sinh viên thông qua việc sử dụng câu chuyện pháp 

lu t 

Tạp chí Giáo 

dục 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NGÔ THỊ LANH 

I. Sơ yếu lí lịc     

 

 

Ngày tháng năm sinh: 22/10/1987    

Quê quán: Tam Sơn, Từ Sơn,  ắc Ninh 

Trú quán: Tam Sơn, Từ Sơn,  ắc Ninh 

Chức vụ chính quyền: Giảng viên 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngôn ngữ h c 

Điện thoại: NR:    - DĐ  0983359938 

 

 

    Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học   ư phạm Thái Nguyên năm  2010 

Chuyên ngành: Ngữ văn 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường ĐHSP Hà Nội, năm 2015. 

Chuyên ngành: Ngôn ngữ h c 

II. C c công    nh khoa học đã công bố: 

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Nhóm phụ từ chỉ sự tiếp diễn trong tiểu 

thuyết Số  ỏ trên ba bình diện kết h c, nghĩa h c, dụng h c 

 - Xếp loại: xuất xắc 

   Tóm tắt: 

Đề tài gồm có 3 chương 

 Chương 1: Những cơ sở lí thuyết 

 Tác giả trình bày những khái niệm cấu trúc chung về ba bình diện ngôn ngữ là kết 

h c, nghĩa h c và dụng h c; khái niệm về từ loại tiếng Việt;… Đây  à cơ sở để tác giả 

nghiên cứ  chương 2 và chương 3. 

 Chương 2: Nhóm từ cũng  c n  lại, vẫn, cứ   ều trong tiểu thuyết “Số đỏ” trên 

bình diện kết h c. 

 Tác giả nghiên cứu nhóm phụ từ trong khả năng kết hợp với các từ loại tiếng Việt 

và vị trí của nhóm từ đứng trong câu. Từ đó đưa đến kết lu n về bình diện kết h c của các 

từ trong nhóm có điểm giống và khác nha  như thế nào. 



 Chương 3: Nhóm từ cũng, còn, lại, vẫn, cứ   ều trong tiểu thuyết “Số đỏ” trên 

bình diện nghĩa h c và dụng h c. 

 Tác giả nghiên cứu nhóm phụ từ tiếp diễn đồng nhất trong tiểu thuyết “Số đỏ” trên 

bình diện nghĩa h c khi nằm trong cấu trúc vị tố- tham thể để tìm ra được nội dung, ý 

nghĩa thông báo khi trong phát ngôn có phụ từ này. Đồng thời, cũng nghiên cứu nhóm 

phụ từ này trên bình diện dụng h c để tìm được tiền giả định, hàm ý và vai trò trong l p 

lu n khi trong phát ngôn xuất hiện nhóm phụ từ chỉ sự tiếp diễn đồng nhất. 

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

1. Nhiều tác giả, Tài liệu học tập một số học ph n     tạ  gi    i n tr nh  ộ Cao 

 ẳng ngành Giáo dục Tiểu h c, Ti ng Việt 1, Ti ng Việt 2..., NXb GD, 2014 

2. Nhiều tác giả, Tài liệu học tập một số học ph n     tạo giá   i n tr nh  ộ Cao 

 ẳng ngành Giáo dục M m non, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014. 

       3. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: 

  1. Giáo dục kĩ năng sống cho h c sinh tiểu h c thông qua việc h c t p trong mô 

hình trường h c mới (VNEN) ở Việt Nam. (Kỉ yếu Hội thảo Hội Khoa h c Tâm lí – Giáo 

dục Việt Nam, tháng 12/2015) 

  - Tóm tắt: 

  Thực hiện chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục theo tinh thần Nghị 

Quyết 29-TW, nhiề  trường tiểu h c đã áp dụng thực hiện mô hình trường h c mới. 

Trong thực tế thực hiện, mô hình này đã cho thấy có nhiề  ư  điểm và tác dụng giáo dục 

to lớn không chỉ  à  ĩnh vực nh n thức mà còn cả giáo dục kỹ năng sống cho các em. 

 2. Ảnh hưởng của internet với bạo lực h c đường ở b c Tiểu h c.(Hội thảo Quốc 

gia “Phòng, chống bạo lực h c đường trong bối cảnh hiện nay”, tháng 7/2016 . 

 - Tóm tắt: 

 Bạo lực h c đường hiện nay ngày càng diễn ra phức tạp và mức độ nguy hiểm 

càng tăng.  ạo lực h c đường không chỉ ở các cấp h c lớn mà còn có cả cấp h c nhỏ 

Tiểu h c. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bạo lực b c Tiểu h c gia tăng trong đó có sự 

ảnh hưởng không nhỏ của internet: như trò chơi trực tuyến, phim ảnh, trang wed chứa 

đựng tính chất bạo lực và khiê  dâm,… Dó đó, gia đình, nhà trường và xã hội cần có 

những biện pháp  ngăn chặn và chấm dứt bạo lực h c đường ở Tiểu h c và m i cấp h c. 

 

 

 

 



HỌ TÊN: NGUYỄN THỊ LẬP 

I. Sơ yếu lí lịc     

 

Ngày tháng năm sinh:28/5/1974 

Quê quán:  Xã  Song Hồ - Huyện Thu n Thành- Tỉnh Bắc Ninh  

 Trú quán: Phường Suối Hoa- TP Bắc Ninh- Tỉnh Bắc Ninh 

 Chức vụ chính quyền: Phó GĐTT Tin h c- Thư viện Thiết   

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

Điện thoại: 0943226566                                               

 

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp: Trường Đại h c NN-ĐHQG Hà Nội năm 1998 

Chuyên ngành: Tiếng Anh 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp :Trường ĐHNN-ĐHQG Hà Nội và ĐH Da arna 

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Tiếng Anh 

II. C c công    nh khoa học đã công bố: 

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ    : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c  Tích  ũy chứng chỉ) 

  Xếp loại:  Khá 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Lời mời trong Tiếng Anh và Tiếng Việt 

             Xếp loại: Giỏi 

   Tóm tắt: Mục đích chính của đề tài  à giúp người nói Tiếng Anh nắm được các 

loại câu mời trong Tiếng Anh và Tiếng Việt được sử dụng rộng rãi trong giao tiếp thường 

ngày. Đề tài cũng giúp cho người nói Tiếng Anh lựa ch n được loại câu mời phù hợp 

trong ngữ cảnh, quan hệ xã hội và gia đình. Hơn nữa đề tài cũng chỉ ra sự so sánh đối 

chiếu trong cách sử dụng lời mời Tiếng Anh và Tiếng Việt. 

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

       Ti ng Anh chuyên ngành Kinh t  Thư ng  ại- 2008:  Cuốn sách là t p hợp các bài 

đ c hiểu Tiếng Anh và các bài t p thực hành theo chuyên ngành KTTM, dành cho SV 

chuyên Tiếng Anh, hệ CĐ ngoài Sư phạm. 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học: Đề tài cấp trường  

1.  ây dựng chương trình và đề cương bài giảng môn Tiếng anh ch yên ngành vi 

tính d ng cho SV  ớp Toán- Tin. 2004. 



2. Chi tiết hóa chương trình và thiết kế đề cương bài giảng môn Tiếng Anh  inh tế - 

Thương mại. 2005- 2007. 

3.  ây dựng chương trình và đề cương bài giảng môn Tiếng anh ch yên ngành vi 

tính d ng cho SV  ớp Toán- Tin. 2014-2015. 

4. Các bài viết trong Hộ  thảo  hộ  nghị: 

1. Thực trạng việc dạy Tiếng Anh tiểu h c ở tỉnh Bắc Ninh và Đề án ngoại ngữ quốc gia          

đoạn 2008-2020 của Bộ GD &ĐT  Trang 45-57)- Hội thảo khoa h c Quốc gia: Dạy  tiếng 

Anh ở Tiểu h c và Đề án NNQG 2020- Trường Đại h c sư phạm TPHCM- Tháng 12/2010. 

2. Strategies, techniq es and tips for  earner’s ora  and written corrections.   Các thủ thu t 

và gợi ý cho việc sửa lỗi nói và viết cho người h c Tiếng Anh)  

        (Trang 126-130)- Hội thảo KHQG: Giải pháp nâng cao năng  ực Ngoại ngữ cho SV 

các trường CĐ miền núi phía Bắc Việt Nam.- Trường CĐSP Lạng Sơn- Tháng 10/2015. 

3. Improving learners communication skill via summer vocation activities ( Cải thiện kĩ 

năng giao tiếp thông qua các hoạt động ngoại khóa mùa hè. (Trang 134-139) Hôi thảo 

KH: Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho SV các trường ĐH và CĐ kh  vực phía Bắc- Trường 

CĐSP  ắc Ninh- Tháng 12/2015. 

       5. Các bài viết trong tạp chí:  

 Major similarities and differences between English and Vietnamese sympathy 

expressions   Điểm tương đồng và khác biệt trong lời an ủi động viên của Tiếng Anh và 

Tiếng Việt). Tạp chí  hoa H c, số 86 Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh- Tháng        

8/2016. 

6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường: 

1. Sự kì thị về giới tính trong từ vựng Tiếng Anh -  Y H số 10- 2009 

2. Thực trạng việc dạy Tiếng Anh ở trường Tiể  h c-  Y H số 11- 2010 

3. Đôi điề  chú ý khi dạy Tiếng Anh ở Tiể  h c-  Y H số 12- 2010 

4. Ứng dụng phông chữ Arborwin trong dạy cú pháp Tiếng Anh-  Y H số 13- 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 



LÊ THỊ THÙY LINH 

I. Sơ yếu lí lịc     

 

Ngày tháng năm sinh: 18/06/1986 

 Quê quán: Xuân Lai – Gia Bình – Bắc Ninh 

 Trú quán: Bồ Sơn – Võ Cường – TP Bắc Ninh 

 Chức vụ chính quyền: Giảng viên 

Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ 

Điện thoại: 01249177946 

 

  Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp trường Đại h c  SP Hà Nội .năm : 2007 

Ch yên ngành: Sư phạm V t lí 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường: Đại h c SP Hà Nội năm : 2014 

Chuyên ngành: Lí lu n và PP dạy h c V t lí 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: “K t hợp   i trường  dạy học trên l p và 

ngoài l p trong việc hình thành nội dung ki n thức chư ng “  m ứng  iện từ” – Vật lí 

11  n ng c  ”. 

             Xếp loại: Xuất sắc 

   Tóm tắt: Trong lu n văn của mình tôi đã thiết kế và tổ chức quá trình dạy h c 

một số kiến thức trong chương “Cảm ứng điện từ”- V t lí 11 nâng cao trong môi trường 

dạy h c trên lớp và trên mạng theo hướng phát huy tính tích cực, năng  ực tự h c, sáng 

tạo, hợp tác và nâng cao chất  ượng nắm vững kiến thức của h c sinh.  

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

            Tham gia xây dựng Chương trình chi tiết, Đề cương chi tiết các môn h c trong 

chương trình đào tạo SV chuyên ngành V t lí –  TCN  năm 2014,2015  

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

       4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: (ghi rõ tên bài viết và thời gian)  

       5. Các bài viết trong tạp chí: 

        1  “Sử dụng phương pháp dạy h c theo dự án trong dạy h c các chủ đề tích hợp của 

môn khoa h c tự nhiên ở trường phổ thông” – Tạp chí GD số đặc biệt tháng 4/2015. 



        2  “V n dụng dạy h c theo chủ đề để dạy môn khoa h c tự nhiên ở trường phổ 

thông” – Tạp chí GD số đặc biệt tháng 11/2015                 

       6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường:                                                                                         

        1  “Nhiệt dung của các quá trình cân bằng nhiệt” – Kỉ yếu khoa h c số 13 tháng 

11/2011. 

        2  “Ch yển động trong trường hấp dẫn” – Kỉ yếu khoa h c số 14 tháng 04/2012. 

                                                                                     



ĐỖ THỊ LOAN 

I. Sơ yếu lí lịc     

 

Ngày tháng năm sinh: 10/12/1976 

Quê quán: Hòa Tiến- Yên Phong- Bắc Ninh 

Trú quán: Số nhà 45a Đường Lê Hồng Phong- Phường Kinh 

Bắc- Thành phố Bắc Ninh. 

Chức vụ chính quyền: Trưởng phòng Tổ chức- CTHSSV 

Chức vụ đoàn thể: Đảng ủy viên,  í thư chi bộ, Phó chủ tịch 

Công đoàn trường. 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ  

Điện thoại: 02413.827.349; 02413.857.868; 0915181009 

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học   ư phạm Hà nội 2 năm  1998 

Chuyên ngành:  Sinh- Hóa 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường. Đại h c sư phạm Hà Nội,  năm 2003 

Ch yên ngành: Phương pháp dạy h c sinh h c 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ:  Xây dựng và sử dụng tài liệ  hướng dẫn h c 

phần đại cương phương pháp dạy h c Sinh h c theo hướng hình thành kĩ năng nghề cho 

sinh viên trường CĐSP 

 -  Xếp loại: Xuất sắc 

- Tóm tắt: Xây dựng thống tài liệ  hướng dẫn sinh viên h c phần đại cương phương pháp 

dạy h c sinh h c và xây dựng q y trình hướng dẫn sinh viên nghiên cứu theo chủ đề, 

theo buổi h c. 

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập: 

 2.1. Đồ dùng dạy h c công nghệ, giáo trình nội bộ, năm 2007. 

 2.2. Sinh lí trẻ em lứa tuổi  tiểu h c (Tài liệu h c t p một số h c phần đào tạo giáo 

viên trình độ cao đẳngngành giáo dục tiểu h c), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 

2011. 



 2.3. Sự phát triển thể chất lứa tuổi mầm non (Tài liệu h c t p một số h c phần đào 

tạo giáo viên trình độ cao đẳngngành giáo dục mầm non), Nhà xuất bản Giáo dục Việt 

Nam, năm 2013. 

 2.4. Cơ sở tự nhiên- xã hội và khoa h c, Phương pháp dạy h c tự nhiên xã hội và 

khoa h c  (Tài liệu h c t p một số h c phần đào tạo giáo viên trình độ cao đẳngngành 

giáo dục tiểu h c), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2014. 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

 a. Đề tài cấp tỉnh:  ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

 b. Đề tài khoa học sáng kiến cấp ngành:  

 b1. Xây dựng và sử dụng câu hỏi, bài t p tình huống dạy h c bộ môn Phương 

pháp dạy h c tự nhiên xã hội để rèn luyện kĩ năng dạy h c bộ môn cho sinh viên CĐSP 

ngành Tiểu h c. Năm 2011-2012. 

 b2. Xây dựng tài liệ  và q y trình hướng dẫn tự h c h c phần “Sinh  ý trẻ em lứa 

tuổi Tiểu h c” để hình thành năng  ực tự h c cho sinh viên ngành Tiểu h c. Năm 2012-

2013. 

b3. Xây dựng và sử d ng “phương pháp nghiên cứ  trường hợp” trong dạy h c 

môn “Giáo dục môi trường” để hình thành năng  ực tự h c cho sinh viên CĐSP ngành 

Tiểu h c. Năm 2013-2014. 

b4. Xây dựng được lý lu n, quy trình xây dựng và sử dụng phiếu h c t p trong dạy 

h c nhằm hình thành rèn luyện năng  ực tự h c cho sinh viên, nhằm góp phần nâng cao 

chất  ượng đào tạo giáo viên ở trường CĐSP. Năm 2014-2015. 

  c. Đề tài cấp   ường   g    õ  ên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

 c1. Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm cho chương trình sinh  ý người và vệ sinh lớp 9. 

Năm 1999-2000. 

 C2. Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách q an cho chương trình cơ sở di truyền 

h c và ch n giống. Năm h c 2000-2001 

 C3. Xây dựng chương trình và viết đề cương bài giảng phần phương pháp dạy h c 

sinh h c lớp 9. Năm 2004-2006. 

 C4. Xây dựng và sử dụng bài t p tình huống dạy h c h c phần Phương pháp dạy 

h c sinh h c. Năm 2007-2008-2009. 

       4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: (ghi rõ tên bài viết và thời gian): 

Sử dụng ”Mai  gr op” vào khâ  kiểm tra, đánh giá sinh viên trong dạy h c. Hội 

thảo Đổi mới PPDH Trường CĐSP  ắc Ninh. Tháng 3/2011. 

       5. Các bài viết trong tạp chí: (ghi rõ tên bài viết và thời gian (số TC, ngày tháng)         



       6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường: 

6.1.Xây dựng chương trình và viết đề cương bài giảng phần phương pháp dạy h c 

sinh h c 9 trong dạy h c sinh h c ở THCS.   Đồng tác giả). Kỉ yếu số 02/2006 

6.2. Phân tích thống kê nhằm nâng cao chất  ượng câu hỏi trắc nghiệm khách quan 

nhiều lựa ch n. Kỉ yếu khoa h c số 03. Tháng 11/2006. 

6.3. Sử dụng phần mềm Filip Album xây dựng ngân hàng hình ảnh hỗ trợ dạy h c 

h c phần: “Hình thái giải phẫu thực v t ở trường CĐSP”.  ỉ yếu khoa h c số 6. Tháng 

4/2008 

6.4. Áp dụng hình thức dạy h c khám phá trên mạng vào môn giống cây trồng. 

Khoa hoc- Giáo dục số 08. Tháng 4/2009. 

6.5. Thực t p nghiên cứu thiên nhiên qua mạng internet. Khoa h c- Giáo dục số 09. 

Tháng 11/2009. 

  6.6. Áp dụng hình thức dạy h c theo dự án vào dạy h c sinh h c. Khoa h c – 

Giáo dục số 10. Tháng 10/2010.   

6.7. Cơ sở sinh thái h c của mô hình kinh tế trang trại ở Lương tài  ắc Ninh. 

Khoa h c – Giáo dục số 11. Tháng 11/2010.   

6.8. Sử dụng linh hoạt hình thức bắt buộc và lựa ch n nhằm nâng cao chất 

 ượng đào tạo hệ vừa làm vừa h c. Khoa h c- Giáo dục số 12. Tháng 5/2011. 

  6.9. Áp dụng phương pháp nghiên cứ  trường hợp vào dạy h c môn giáo dục 

môi trường. Khoa h c – Giáo dục số 13. Tháng 11/2011. 

6.10. Sử dụng bài t p tình huống để rèn luyện kĩ năng dạy h c môn Tự nhiên- Xã 

hội cho sinh viên ngành Tiểu h c. Khoa h c – Giáo dục số 14. Tháng 4/2012. 

  6.11. Sử dụng phần mềm Photo Story trong dạy h c h c phần: “Sự phát triển thể 

chất trẻ em lứa tuổi mầm non” ở trường Cao đẳng sư phạm. Tạp chí Giáo dục số đặc 

biệt. Tháng 5/2013. (Số 15) 

  6.12. Nh t kí thực hành- Công cụ h c t p và rèn luyện kĩ năng nghề thông qua các 

h c phần phương pháp dạy h c. Khoa h c- Giáo dục số 16. Tháng 5/2014. 

   6.13. Làm tốt công tác tổ chức và cán bộ- nhân tố quyết định cho sự thành công 

của Đảng bộ trường. Tạp chí giáo dục số đặc biệt. Tháng 4/2015. (Số 17). 

  6.14. Giáo dục đạo đức lối sống cho h c sinh sinh viên trường CĐSP  ắc Ninh 

thông qua tổ chức hoạt động giáo dục t p thể theo chủ đề. Tạp chí giáo dục số đặc biệt. 

Tháng 11/2015. ( Số 18).                            

                                                                                                      

                                                                                     



HOÀNG MINH LOAN 

I. Sơ yếu lí lịch:   

  Ngày tháng năm sinh: 22/08/1985 

   Quê quán: Nhân Hòa – Quế Võ – Bắc Ninh 

   Trú quán: Nhân Hòa – Quế Võ – Bắc Ninh 

   Chức vụ chính quyền: Giảng viên 

   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

                                      Điện thoại: CQ  -  NR - DĐ: 0986 664 553 

     

 

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học: H c viện Báo chí & Tuyên truyền – H c viện CTQG 

Hồ Chí Minh, năm 2008. 

Chuyên ngành: Triết h c 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường: H c viện Báo chí & Tuyên truyền – H c viện CTQG Hồ Chí 

Minh, năm 2011. 

Chuyên ngành: Triết h c  

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c: “  ột số v n  ề về c n người Việt Nam 

trong thời  ại cách mạng khoa học công nghệ hiện n  ” 

  Xếp loại:  Xuất sắc 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: “ Tư tưởng Hồ Chí Minh về  ạ   ức cách 

mạng và việc giáo dục  ạ   ức ch  sinh  i n trường  Đ P Bắc Ninh hiện n  ” 

             Xếp loại: Xuất sắc 

   Tóm tắt: Đề tài t p trung vào một số nội d ng cơ bản sa  đây: 

             + Hệ thống hóa nội d ng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng. 

             + Phân tích và đánh giá thực trạng giáo dục đạo đức hiện nay ở trường CĐSP 

Bắc Ninh 

             + Lu n chứng một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất  ượng và hiệu quả 

giáo dục đạo đức cho sinh viên trường CĐSP  ắc Ninh hiện nay. 

 

      Ảnh 



       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập: Tài liệu h c t p tư tưởng Hồ Chí Minh (Chung 

cho các ngành) 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

       4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: (ghi rõ tên bài viết và thời gian): “  ột số 

phư ng ph p     ĩ thuật m i trong gi ng dạy các môn khoa học xã hội”- Kỷ yếu hội thảo 

“ Giá trị và phương pháp giảng dạy các môn khoa h c xã hội trong nhà trường phổ 

thông” – trường ĐH H H & NV- Đại h c Quốc gia TP.HCM, ngày 15/08/2015. 

       5. Các bài viết trong tạp chí: (ghi rõ tên bài viết và thời gian (số TC, ngày tháng)         

       6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường: Tạp chí số 16 

                                                                                                      

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VŨ THỊ LOAN 

I. Sơ yếu lí lịc  

 

  Ngày tháng năm sinh: 14/05/1970 

 Q ê q án: Phú Lương – Lương Tài – Bắc Ninh 

 Trú quán: Ngô Quyền - Kinh Bắc - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 

 Chức vụ chính quyền: Giảng viên 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục 

 Điện thoại: 0986.107.007 

 

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học: 

Tốt nghiệp trường ĐH Mỹ thu t Hà Nội năm 2004 

Chuyên ngành: Mỹ thu t 

2. Thạc sĩ  

Tốt nghiệp trường ĐH Vinh năm 2010 

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục 

II. Các công trình khoa học đã công bố: 

1. Luận văn tốt nghiệp đại học, thạ    :  

 - Tên đề tài lu n văn tốt nghiệp đại h c: Chất chữ tình trong nghệ th  t chạm khắc 

Đình  àng  ứ  ắc. 

 Xếp loại: Giỏi 

 - Tên đề tài lu n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Một số giải pháp q ản  ý hoạt động  iên 

kết đào tạo của trường CĐSP  ắc Ninh. 

 Xếp loại: Giỏi 

Tóm tắt: Tóm tắt KQNC củ   ề tài 

- Góp phần cụ thể hoá và làm sáng rõ một số vấn đề về lý lu n khoa h c giáo dục, 

lý lu n về hoạt động liên kết đào tạo của các cơ sở giáo dục đại h c - cao đẳng. 

- Góp phần tổng kết, đánh giá, rút ra bài h c kinh nghiệm về hoạt động liên kết 

đào tạo của Trường CĐSP Bắc Ninh. 

- Đề xuất một số giải pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo nhằm nâng cao chất 

 ượng đào tạo của Trường CĐSP  ắc Ninh. 

1. Tăng cường khảo sát nhu cầu chuẩn hoá đội ngũ để xây dựng kế hoạch tuyển 

sinh và tổ chức tuyển sinh 

 



2. Phối hợp với đơn vị liên kết để quản lý việc thực hiện kế hoạch, nội dung, 

chương trình, hoạt động dạy của giảng viên. 

3. Đổi mới nâng cao chất  ượng công tác quản lý HV hệ VLVH. 

4. Phối hợp với đơn vị L ĐT q ản lý việc kiểm tra, đánh giá trong hoạt động 

L ĐT.  

5. Tăng cường phối hợp với phòng Hành chính - Quản trị quản  ý cơ sở v t chất, 

trang thiết bị, đồ dùng dạy h c phục vụ việc L ĐT. 

Các giải pháp q ản  ý đề x ất đề  cần thiết và có tính khả thi. Việc triển khai đồng bộ sẽ góp 

phần giảm băn khoăn về chất  ượng L ĐT. 

2. Sách tham khảo, tài liệu học tập: 

3. Đề tài NCKH: 

STT Tên ĐTNCKH Cấp Nă  HT Ghi chú 

1 Nghệ th  t chạm khắc gỗ đình  àng xứ 

 ắc- Định hướng cho sinh viên khai thác 

và áp dụng trong bài h c 

Trường 2005  

2 Tranh khắc gỗ Nh t  ẳn với hội h c ấn 

tượng 

Trường 2006  

3  hai thác và sử dụng CNTT trong dạy h c 

môn LSMT 

Trường 2008  

4 Một số nội d ng và phương pháp dạy mụn 

kỹ th  t ở b c Tiể  h c theo chương trình 

sách giáo khoa mới. 

Khoa 2007  

4. Các bài viết trong Hội thảo, Hội nghị 

STT Tên b   v ế  Tập s n Số - Nă  Ghi chú 

1 ứng dụng CNTT trong dạy h c môn Mỹ 

th  t 

HT P. nữ 2010  

 

5. Các bài viết trong tạp chí 

6. Các bài viết trong kỷ yếu khoa học của trường 

STT Tên b   v ế  Tập s n Số - Nă  Ghi chú 

1 Chất trữ tình trong NT chạm khắc gỗ đình 

 àng xứ  ắc. 

Trường 05/ 2006  

2 Tranh khắc gỗ Nh t  ẳn với hội h c ấn 

tượng 

Trường 02/ 2007  



3 ứng dụng CNTT trong dạy h c môn Mỹ 

th  t 

HT P. nữ 2010  

4 Yế  tố trang trí trong tranh Dân gian Đông 

Hồ 

Trường 2011  

5 Hình tượng con Rồng trong Nghệ th  t 

điê  khắc cổ Việt Nam 

Trường 2012  

6 Tôi dấn thân  àm trò như thế Trường 2005  

7 Vẻ đẹp trong chạm khắc đá chùa  út Tháp Trường 2013  

 

 

 



VƯƠNG THỊ LUẬN 

I. Sơ yếu lí lịch:   

  Ngày tháng năm sinh: 27/8/1975 

   Quê quán: Thu n Thành – Bắc Ninh 

   Trú quán: Khu 3 – Đại phúc – Thành phố Bắc Ninh 

   Chức vụ chính quyền: Phó trưởng phòng Đào tạo 

   Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Giáo dục h c 

                                      Điện thoại: 0983015036 

     

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học Đại học sư phạm hà nội I- Năm 1996 

Chuyên ngành: Tâm lý – Giáo dục 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường: Viện Giáo dục Việt Nam – Năm 1999 

Chuyên ngành:Giáo dục h c 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c: Thực trạng tổ chức hình thức dạy h c 

xemina 

  Xếp loại: Khá 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ:Thực trạng đạo đức, lối sống của sinh viên 

Nha Trang 

             Xếp loại:Giỏi 

   Tóm tắt: Nghiên cứ  đạo đức, lối sống nói ch ng và đạo đức, lối sống sinh viên 

nói riêng là việc làm khó, phân tích thực trạng của nó và nêu ra những biện pháp giáo dục 

lại càng khó hơn. T y nhiên khó khăn và phức tạp hơn cả vẫn là việc tổ chức giáo dục 

hình thành đạo đức, lối sống cho sinh viên. 

 Đây  à một đề tài tương đối rộng, do điều kiện thời gian ít nên tôi chỉ có thể nêu ra 

những ý kiến có tính chất phân tích lý lu n và khái quát những sự kiện từ thực tế đời sống 

sinh viên. Những đề xuất các biện pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên thực ra 

mới chỉ là những vấn đề nê  ra để thử nghiệm còn phải tiếp tục nghiên cứu, triển khai 

trong thực tiễn. 

 Q a điều tra nghiên cứu, chúng tôi có thể rút ra kết lu n như sa : 

 



 - Nhìn ch ng sinh viên năng động, luôn phấn đấ  vươn  ên, có ý thức trách nhiệm 

với bản thân và gia đình,   ôn   ôn h c t p và rèn luyện phấn đấ  để trở thành những 

người chủ tương  ai với sứ khỏe tốt, trình độ chuyên môn giỏi, hiểu biết rộng.  

 - Sinh viên phát huy tốt truyền thống hiếu h c, đề cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ 

và quan hệ tốt với bạn bè, q an tâm đến việc đấu tranh cho chân lý, lẽ phải.v.v... 

 - Hầu hết sinh viên đều yêu nghề có  ý tưởng cao đẹp, có phong cách văn minh 

lịch sự, giản dị, đề cao đạo đức trong sáng, mẫu mực, không chấp nh n những thói hư t t 

xấ  như  ười biếng trong  ao động, sống vị kỷ, ăn chơi đ a đòi.v.v... 

 - Sinh viên biết sử dụng thời gian rỗi vào những công việc có ích cho cuộc sống 

nhất là cho h c t p, v i chơi  ành mạnh và giao  ư  rộng dãi giúp cho việc phát triển nhân 

cách toàn diện. H  nh n thức đúng đắn, có thị hiếu thẩm mỹ trong việc lựa ch n trang 

phục, các loại hình văn hóa phù hợp với đặc điểm của sinh viên, vừa kế thừa bản sắc văn 

hóa dân tộc vừa mang những phong cách hiện đại. 

 - Tuy v y, do sự tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường cũng như chưa có 

sự định hướng giáo dục kịp thời của gia đình, nhà trường, xã hội nên trong sinh viên vẫn 

còn những biểu hiện về lối sống thiếu lành mạnh như sống buông thả, thiếu niềm tin, ăn 

chơi đ a đòi, trốn tránh trách nhiệm t p thể, coi thường kỷ cương pháp    t. 

 Còn điề  đáng  ư  ý  à mục đích và  ý tưởng sống,  ý tưởng nghề nghiệp của sinh 

viên còn biểu hiện mờ nhạt hơn, có x  hướng coi tr ng lợi ích cá nhân ngày càng rõ rệt. 

Lối sống thực dụng đang  en  ỏi xâm nh p và chi phối ngày càng lớn trong đời sống h c 

t p, sinh hoạt xã hội và cả trong tình cảm gia đình, bạn bè, thầy trò. Do đó việc tăng 

cường giáo dục lối sống cho sinh viên phải được xem là yêu cầu giáo dục thường xuyên, 

góp phần quan tr ng trong giáo dục nhân cách cho h . 

 Như v y cuộc sống đổi mới cũng  àm nảy sinh nhiề  điều mới mẻ trong đó có cả 

điều tích cực lẫn tiêu cực thể hiện trong lối sống. Chúng ta rất vui mừng khi cuộc sống 

mới tạo cho sinh viên cơ hội mới hòa nh p với sự phát triển chung của thời đại song cũng 

đáng  o ngại khi mà mức sống được cải thiện thì lối sống ngày càng đa dạng và phức tạp 

hơn.  

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

 a. Đề tài cấp bộ: Đạo đức, lối sống của sinh viên trường CĐSP Nhà trẻ - Mẫu giáo 

TW2 thực trạng và giải pháp – Mã số B2003-46-07 (từ 2/2003 – 12/2004) 

  b. Đề tài cấp trường: Thực trạng hứng thú h c t p của sinh viên khoa Giáo dục 

mầm non – trường CĐSP Tr ng ương Nha Trang   1997 – 1998). 



       4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: (ghi rõ tên bài viết và thời gian)..........  

       5. Các bài viết trong tạp chí: (ghi rõ tên bài viết và thời gian (số TC, ngày tháng) 

TT Bài viết Nhà xuất bản 

1 Đổi mới tư d y trong NC H – điểm sáng trong 

thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường CĐSP 

Bắc Ninh 

NXB Giáo dục Việt Nam, 

tháng 11/2012 

2 Bài t p hướng dẫn sinh viên CĐSP Mầm non tổ 

chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo. 

tạp chí giáo dục số đặc biệt 

tháng 5/2013 

3 Bài t p hướng dẫn SV CĐSPMN kĩ năng phân 

tích và soạn kế hoạch tổ chức HĐ góc cho trẻ 

Mẫu giáo 

Tạp chí Giáo dục số 293 

Kì 1 (9/2012) 

Trang 24 - 26 

4 Đổi mới phương pháp dạy h c h c phần “Giáo 

dục h c mầm non” đáp ứng yêu cầ  đào tạo 

theo h c chế tín chỉ ở trường cao đẳng sư phạm 

Tạp chí Giáo dục & Xã hội 

Số 26 (87) tháng 5-2013 

Trang 31-34 

5 Một số biện pháp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

cho giảng viên tại trường CĐSP  ắc Ninh 

Tạp chí Giáo dục (trang106 - 

Số tháng 11/2014 

6 Đẩy mạnh hoạt động NCKH góp phần nâng cao 

chất  ượng và vị thế trong thực hiện nhiệm vụ 

chính trị của Đảng ủy trường CĐSP  ắc Ninh 

Tạp chí Giáo dục (trang 9 - 

Số tháng 4/2015 

7 Đổi mới kiểm tra, đánh giá  à nhân tố quan 

tr ng để nâng cao chất  ượng đào tạo tại trường 

CĐSP  ắc Ninh 

Tạp chí Dạy và H c ngày nay 

(trang 46 - Số tháng 4/2015) 

      6. Các giáo trình, tài liệu biên soạn                                                                                          

TT Giáo trình/tài liệu Nhà xuất bản 

1 Tài liệu h c t p một số h c phần đào tạo giáo 

viên trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm 

non (phần Giáo dục h c mầm non) 

NXB Giáo dục Việt Nam 

(8/2015) 

2 Tài liệu h c t p một số h c phần đào tạo giáo 

viên trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm 

non (phần Giáo dục h c đại cương  

NXB Giáo dục Việt Nam 

(8/2015) 

3 Tài liệu h c t p một số h c phần đào tạo giáo 

viên trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm 

non (Phần Giáo dục gia đình  

NXB Giáo dục Việt Nam 

(8/2015) 

 



ĐẶNG THỊ THANH MAI 

I. Sơ yếu lí lịch: 
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Ngày tháng năm sinh: 7/8/1973 

Q ê q án: Dĩnh  ế – Lạng Giang –  ắc Giang 

Trú quán: Suối Hoa – Thành phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh 

Nơi công tác hiện nay: Trường CĐSP  ắc Ninh 

Chức vụ trong chính quyền: Phó trưởng khoa Giáo dục 

Trung h c cơ sở. 

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ  

Điện thoại: 0915101408 

 

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học: 

Tốt nghiệp Trường Đại h c Sư phạm Hà Nội 2, năm 1994. 

Ch yên ngành: Sinh –  ỹ th  t nông nghiệp 

2. Thạ    :  

- Tốt nghiệp Trường Đại h c Sư phạm Hà Nội, Năm 2002. 

- Ch yên ngành: Di tr yền h c  

3. Tiến   :  

- Tốt nghiệp Trường Đại h c Sư phạm Hà Nội, Năm 2014. 

- Chuyên ngành: Di tr yền h c  

II. Các công trình khoa học đã  công bố: 

1. Luận văn tốt nghiệp đại học và thạ      t ến   : 

- Tên lu n văn tốt nghiệp thạc sĩ: 

Góp ph n nghiên cứu tính kháng thuốc trừ sâu của ba qu n th  s u t   Plutell  

xylostella) ở một số t nh phía bắc Việt Nam. 

Xếp loại: Xuất sắc  98,5 điểm). 

- Tên lu n án bảo vệ lu n án tiến sĩ: 

Đ nh gi      ạng di truyền nguồn gen     ư c   u c i ti n một số giống khoai môn sọ 

b n  ịa sử dụng các kỹ thuật  phân tử   ột bi n th c nghiệm và nuôi c y in vitro. 

Xếp loại: 5/7 xuất sắc. 

 

 



2. Sách tham khảo, tài liệu học tập: 

1. Con người và môi trường, Tài liệu h c t p cho đào tạo sinh viên hệ cao đẳng mầm non, 

NXB Giáo dục, năm 2009. 

2. Giáo dục môi trường, Tài liệu h c t p cho đào tạo sinh viên hệ cao đẳng ngành Giáo 

dục tiểu h c, NXB Giáo dục, năm 2016. 

3. Câu hỏi và bài t p sinh h c, Tài liệu h c t p cho đào tạo sinh viên hệ cao đẳng ngành 

Sư phạm Hóa Sinh, Trường CĐSP  ắc Ninh, năm 2016. 

4. Di truyền và Biến dị, Tài liệu h c t p cho đào tạo sinh viên hệ cao đẳng ngành Sư 

phạm Hóa Sinh, Trường CĐSP  ắc Ninh, năm 2017. 

3. Đề tài nghiên cứu khoa học: 

T

T 

Tên đề tài nghiên cứu/ 

 lĩn  vực ứng dụng 

Nă  

hoàn 

thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, Ngành, 

  ường) 

Trách nhiệm 

tham gia 

   ng đề tài 

1  ây dựng bộ câ  hỏi TN Q sử 

dụng trong dạy h c h c phần 

Sinh  í h c thực v t ở CĐSP. 

2003-

2005 

Trường CĐSP  ắc 

Ninh 

Chủ đề tài 

2 Thiết kế q i trình hướng dẫn 

sinh viên tự h c trong dạy h c 

h c phần Sinh  í h c thực v t ở 

CĐSP. 

2005-

2006 

Trường CĐSP  ắc 

Ninh 

Chủ đề tài 

3 Đánh giá đa dạng di tr yền 

ng ồn gen khoai môn s  sử 

dụng chỉ thị RAPD. 

2010-

2011 

Trường Đại h c Sư 

phạm Hà Nội 

Chủ đề tài 

4 Sử dụng phương pháp dạy h c 

bàn tay nặn bột trong dạy h c 

Sinh h c ở trường THCS. 

2006-

2007 

Trường CĐSP  ắc 

Ninh 

Chủ đề tài 

 

4. Các bài viết trong hội thảo, hội nghị: 

 1  Đặng Thị Thanh Mai (2006). Một số chú ý khi dạy h c sử dụng phần mềm Power 

point.  K    u hội th   Ứng  ụng c ng nghệ th ng tin tr ng  ạ  học.  ộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

Tóm tắt 

Để nâng cao chất  ượng dạy và h c đòi hỏi phải đổi mới đồng bộ các thành tố của quá 

trình dạy h c: nội d ng, chương trình, phương pháp… trong đó có đổi mới phương tiện 



dạy h c. Phần mềm Power point sử dụng trong dạy h c với các ư  điểm của nó đã góp 

phần đổi mới PPDH, từ đó nâng cao chất  ượng dạy và h c. Tuy nhiên trong thực tế dạy 

h c, nhiề  GV chưa thực sự nh n thức hết cách v n dụng phần mềm này để nâng cao 

chất  ượng dạy h c: lạm dụng việc trình chiếu, chuyển việc dạy h c từ đ c chép thành 

nhìn chép; lúng túng, mất thời gian trong việc trình chiế …  ài viết đưa ra một vài kinh 

nghiệm trong thiết kế bài giảng và sử dụng phần mềm này trong dạy h c góp phần giúp 

việc dạy h c sử dụng phần mềm Power point có hiệu quả hơn.  

 2  Đặng Thị Thanh Mai, Hoàng Thị Thu Hà (2008). Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách 

quan trong dạy h c h c phần Sinh lí h c thực v t ở Cao đẳng Sư phạm. K  y u Hội th o 

Khoa học khu v c Miền Bắc  Đ i m i công tác qu n lý      tạ  tr ng trường  Đ P. 

Trường CĐSP  ắc Ninh. 

Tóm tắt 

Trong các trường CĐSP đổi mới dạy và h c đang  à vấn đề được đặt  ên hàng đầu, các 

phương pháp dạy h c theo hướng tích cực hóa hoạt động h c t p của sinh viên đang được 

sử dụng rộng rãi. Một trong những phương pháp góp phần phát huy tính tích cực h c t p 

của sinh viên  à phương pháp sử dụng các câu hỏi trắc nghiệm trong dạy h c. Các câu hỏi 

trắc nghiệm  sử dụng trong dạy h c, trong những trường hợp nhất định mang lại những 

kết quả đáng kể do những ư  điểm của nó: phủ kín nội dung môn h c; ít may rủi do trúng 

tủ, tr t tủ; ít tốn công chấm thi; khách quan trong chấm thi; hạn chế quay cóp, hạn chế 

tiêu cực trong chấm thi. Bên cạnh đó, các câ  hỏi trắc nghiệm sử dụng trong dạy h c còn 

gây được hứng thú h c t p cho sinh viên, giúp sinh viên yêu thích môn h c hơn từ đó 

giúp nâng cao kết quả h c t p của sinh viên. 

Từ khóa: Câu hỏi trắc nghiệm khách quan, sinh lí h c thực v t, đổi mới dạy và h c. 

  

 3  Đặng Thị Thanh Mai  2009 . Thực trạng và phương hướng bồi dưỡng đội ngũ giảng 

viên trong trường CĐSP. K    u hội th   Bồi  ư ng  ội ngũ gi ng  i n c c trường cao 

 ẳng   ại học.  ộ Giáo dục và Đào tạo. 

Tóm tắt 

Khảo sát thực trạng đội ngũ GV các trường cao đẳng sư phạm cho thấy về trình độ 

ch yên môn đề  đạt trên 50% có trình độ sau đại h c, đảm bảo tương đối về trình độ 

ngoại ngữ và tin h c, chính trị… t y nhiên, về thực chất tỉ lệ GV có trình độ cao: tiến sỹ, 

phó giáo sư, giáo sư còn thấp (chỉ chiếm khoảng 1% , năng  ực ngoại ngữ và tin h c còn 

chưa tương xứng với trình độ. Từ thực trạng trên, để nâng cao trình độ, năng  ực đội ngũ 

cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về m i mặt. Bài viết đề c p đến thực trạng và phương 



hướng bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường CĐSP góp phần nâng cao năng  ực trình độ 

đội ngũ đáp ứng yêu cầu nâng cao chất  ượng đào tạo trong trường CĐSP. 

 

 4  Đặng Thị Thanh Mai, Nguyễn Xuân Viết (2012). Phân tích đa dạng di truyền trong 

loài khoai môn s  (Colocasia esculenta L.Schot) và ở một số loài gần bằng kỹ thu t 

RAPD. Kỷ yếu Hội nghị quốc gia Sinh h c lần thứ nhất. Hà Nội, tr.611 – 619. 

Tóm tắt 

Bốn mươi mâ  giống Khoai môn s  địa phương  Co ocasia esc  enta , 1 mẫu gống D c 

mùng (Colocasia gigantea), 01 mẫu Colocasia lihengiae; 06 mẫu khoai mùng 

(Xanthôsoma) và  mẫ  Ráy  A ocasia  đã được phân tích đa dạng di truyền sử dụng kỹ 

thu t RAPD-PCR. Phản ứng RAPD-PCR với 28 mồi ngẫu nhiên thuộc 8 nhóm OPN, 

OPM, U C, OPO, OPC, S,  iO, OPA đã được nhân thành công; 14 mồi cho đa hình, 13 

mồi cho thông tin đa hình cao, 8 mồi UBC706, OPN3, OPN7, OPN12, OPM6, OPM12, 

OPO4,  iO28 cho đa hình 100%. Tỉ lệ đa hình tr ng bình/mồi là 96,23%. Hầ  như tất cả 

các mồi sử dụng đều cho thấy tính đa hình RAPD giữa các mẫu giống trong loài khoai 

môn s  (C. esculenta) và giữa các loài thuộc các chi khác. Các mẫu giống thuộc các chi 

và các loài khác nhau có thể được nh n dạng ở mức tương đồng di truyền 0,76. Nhiều 

mồi nhân  ên các băng ADN đặc trưng d y nhất hoặc các tổ hợp băng ADN đặc trưng có 

thể được sử dụng để nh n dạng chính xác một số nguồn gen. Tất cả 40 mâu giống khoai 

môn s  (Colocasia esculenta) hình thành một nhóm lớn, bao gồm 3 nhóm nhỏ. Hệ số 

tương đồng di truyền xê dịch trong khoảng từ 0,86 – 0,96 cho thấy  biến dị di truyền cao 

trong các giống khoai môn s  địa phương được nghiên cứ . Các băng ADN nhân  ên từ 

14 mồi ngẫu nhiên của các mẫu giống vùng đồng bằng sông Hồng cũng phát hiện thấy 

trong các mẫu giống từ các vùng khác, phán đoán vai trò q an tr ng của vùng đồng bằng 

sông Hồng trong sự mở rộng tiến hóa của khoai môn s  ở Việt Nam. Các mẫu giống từ 

vùng sinh thái Trung Du và miền núi Bắc Bộ biểu hiện tính đa dạng di truyền và tính đặc 

trưng vùng sinh cao nhất, có thể  à cơ sở khoa h c cho các định hướng bảo tồn tại chỗ các 

nguồn gen khoai môn s  quí. Một số giống có sự tương tự về đặc điểm hình thái, nông 

h c nhưng  ại đa dạng đáng kể về mặt di truyền giữa chúng cho thấy sự cần thiết kết hợp 

cả các biến dị phân tử và sai khác hình thái trong định hướng cải tiến nguồn gen khoai 

môn s  địa phương. 

Từ khóa: Khoai môn s , Colocasia esculenta, RAPD. 

 



 5  Đặng Thị Thanh Mai (2015 . Đổi mới đánh giá q á trình theo hướng tiếp c n năng 

 ực người h c trong đào tạo giáo viên tiể  h c ở trường cao đẳng sư phạm.  ội th    uốc 

t   ề Đ nh gi  học sinh ti u học the  hư ng ti p cận năng l c. N   Đại h c Tân Trào. 

Tóm tắt 

Để đáp ứng với đòi hỏi của phát triển xã hội, khoa h c và công nghệ, việc đào tạo trong 

các trường đại h c cũng cần phải thay đổi, chuyển từ đào tạo theo hướng tiếp c n nội 

d ng sang đào tạo theo hướng tiếp c n năng  ực. Đổi mới kiểm tra đánh giá được coi là 

khâ  đột phá trong đổi mới giáo dục và đào tạo. Bài viết đề c p đến một số năng  ực cần 

hình thành và phát triển trong đào tạo giáo viên tiểu h c, thực tế kiểm tra đánh giá đang 

được sử dụng trong dạy h c, từ đó đề xuất một số biện pháp đổi mới kiểm tra đánh giá 

q á trình theo hướng tiếp c n năng  ực người h c trong đào tạo giáo viên tiểu h c ở 

trường Cao đẳng Sư phạm. 

Từ khóa: Năng  ực người h c, đánh giá q á trình, giảng viên, sinh viên, dạy h c. 

 

 

5. Các bài viết trong tạp chí: 

(1) Đặng Thị Thanh Mai, Tào Minh Tuấn, Đặng Hữu Lanh (2003). Kết quả nghiên cứu 

tính mẫn cảm của sâ  tơ ở 3 quần thể tại Hà Tây, Bắc Ninh và Bắc Giang đối với một số 

thuốc trừ sâu. Tạp chí Khoa học trường Đ  P     ội. Trường Đại h c Sư phạm Hà Nội, 

Số 1/2003, tr. 132 – 137. 

Tóm tắt 

Tính mẫn cảm đổi với thuốc trừ sâ  đã được tiến hành nghiên cứu trên các quần thể sâu 

tơ  P  ten a xy oste  a  th  th p ở các tỉnh Hà Tây, Bắc Ninh và Bắc Giang. Các  quần thể 

sâ  tơ đều thể hiện kháng cao với các thuốc trừ sâu Cypermethrin, Profenophos, 

L fen ron, Abamectin và Cartap, WG. Phương pháp nhúng  á với liề   ượng khuyến cáo 

có thể sử dụng để xác định nhanh tính kháng thuốc của sâ  tơ với các loại thuốc trừ sâu 

và từ đó có giải pháp lựa ch n thuốc trừ sâu hợp lí, có hiệu quả. 

Từ khóa: Sâ  tơ  P  ten a xy oste  a , th ốc trừ sâu, tính kháng. 

 

 2  Đặng Thị Thanh Mai, Nông Thị Hà (2008). Góp phần nâng cao năng  ực tự h c, tự 

nghiên cứu của sinh viên. Tạp chí Giáo dục. 

Tóm tắt 

Để tăng cường khả năng tự h c cho sinh viên, trong q á trình hướng dẫn sinh viên tự h c, 

điều quan tr ng trước tiên giảng viên phải tạo được ý thức h c t p, khơi dạy được niềm 



say mê, yêu thích môn h c của sinh viên; giúp cho sinh viên có cái nhìn bao quát toàn bộ 

môn h c, chương trình h c; hướng dẫn sinh viên cách l p và thực hiện kế hoạch h c t p 

một cách khoa h c và hợp lí; cách thu th p và xử lí tài liệu giải quyết cho các vấn đề gặp 

phải trong quá trình tìm tòi, khám phá tri thức. Từ nội d ng chương trình, kiến thức tr ng 

tâm, cơ bản của chương trình, của môn h c, giảng viên xây dựng thành các chủ đề hướng 

dẫn sinh viên tự h c. Các chủ đề này phải thu n lợi cho việc sắp xếp, tổ chức các hoạt 

động nh n thức của sinh viên và việc sử dụng các phương pháp dạy h c tích cực của giáo 

viên vừa đảm bảo việc trang bị kiến thức cơ bản, then chốt của môn h c vừa đảm bảo 

trang bị cách h c cho sinh viên. Trên cơ sở đó từng bước góp phần bồi dưỡng khả năng 

tự h c và xa hơn nữa là khả năng tự h c suốt đời cho sinh viên. 

Từ khóa: Tự h c có hướng dẫn, khả năng tự h c, giảng viên, sinh viên. 

 

 3  Đặng Thị Thanh Mai, Nguyễn Xuân Viết (2011). Nghiên cứu tạo củ in vitro và sinh 

trưởng của cây trồng từ củ in vitro của một số giống khoai môn q í địa phương. Tạp chí 

Khoa học. Trường Đại h c Sư phạm Hà Nội. Số 56 (3/2011 VN), tr.51 – 58. 

Tóm tắt 

Nghiên cứu khảo sát trên 4 giống khoai môn s : khoai môn thơm  Lạng Sơn , khoai Tà 

 ùa  Sơn La , khoai  ảo Yên (Lào Cai) và khoai Sáp Vàng (Thanh Hóa). Trong môi 

trường MS bổ sung 3% - 8% đường, 0,5 – 5 mg/l BAP, pH từ 5,7 – 6, tất cả các chồi nuôi 

cấy đều hình thành củ. Môi trường nuôi cấy bổ s ng 5 mg/   AP tăng sự hình thành củ. 

Trái lại 7 mg/l BAP hoặc 9% đường ức chế sự phát triển của củ. Các củ in vitro với tr ng 

 ượng tươi tr ng bình trên 0,2 g được bảo quản ở nhiệt độ 4
o
C và cấy chuyển trực tiếp ra 

môi trường đất sau 3 – 6 tháng. 99 – 100% củ in vitro nảy mầm và cây con phát triển tốt 

trong môi trường đất. Nghiên cứu mở ra hướng mới khả thi và hiệu quả cho việc nhân 

giống các giống khoai môn s  quý hiếm cần bảo tồn, phục tráng giống như các giống 

khoai môn thơm  Lạng Sơn , khoai Tà  ùa  Sơn La , khoai  ảo Yên (Lào Cai) và khoai 

Sáp Vàng (Thanh Hóa). 

Từ khóa: Giống khoai s , các chồi in vitro, tạo củ in vitro, môi trường MS. 

 

 4  Đặng Thị Thanh Mai, Nguyễn Xuân Viết (2012), Nghiên cứu nhân nhanh bốn giống 

khoai s  q í địa phương bằng phương pháp n ôi cấy mô in vitro. Tạp chí Khoa học. 

Trường Đại h c Sư phạm Hà Nội, Số 57 (3/2012 VN), tr.135 – 147. 

Tóm tắt 



Bốn giống khoai s  địa phương  khoai s  Cụ Cang  Sơn La , khoai môn thơm  Lạng 

Sơn , khoai s  lủi  Nam Định), khoai chợ Đồn (Bắc Kạn  đã được nhân giống bằng nuôi 

cấy mô in vitro đỉnh chồi và chồi mắt củ. Khử trùng mẫu 2 lần trong HgCl2 0,1% có hiệu 

quả nhất, tỉ lệ mẫu sống và có khả năng tái sinh chồi trực tiếp cao đạt trên 70% ngay cả ở 

giống được cho  à khó khăn nhất trong nuôi cấy in vitro như giống khoai s  Cụ Cang 

 Sơn La . Tỉ lệ nhân đạt cao đến 4,5 lần sau 4 tuần nuôi cấy trên môi trường MS có bổ 

sung 0,1 mg/l NAA và từ 2,5 - 3 mg/l BAP. Cây khoai môn s  in vitro có bộ rễ chất 

 ượng tốt, m c khỏe trên môi trường MS có bổ sung 0,1 mg/l NAA và từ 0,5 mg/l BAP. 

Cây in vitro được huấn luyện 2 tuần trong vườn ươm trước khi chuyển ra ngoài đồng 

ruộng. Các cây in vitro sinh trưởng và phát triển tốt trong môi trường tự nhiên ngoài đồng 

ruộng và cho năng s ất, chất  ượng củ cao, ổn định. Kết quả nghiên cứu góp phần phát 

triển phương pháp nhân giống hiện đại, hiệu quả và kinh tế phục vụ cho việc nhân nhanh, 

phục tráng và bảo tồn các giống khoai môn s  quý của Việt Nam. 

Từ khóa: Nhân giống, nuôi cấy in vitro, đỉnh chồi, chồi mắt củ, khoai s  Cụ Cang  Sơn 

La , khoai môn thơm  Lạng Sơn , khoai s  lủi  Nam Định), khoai chợ Đồn (Bắc Kạn). 

 

(5) Nguyễn Xuân Viết, Đặng Thị Thanh Mai (2012). Sử dụng Marker phân tử RAPD 

đánh giá tính đa dạng di truyền của một số giống khoai môn s  địa phương. Tạp chí Nông 

nghiệp & phát tri n nông thôn. 24 (2012), tr.30-36. 

Tóm tắt 

Mười chín mẫu giống khoai môn s  địa phương  Co ocasia esc  enta  ở miền Bắc và Bắc 

Trung bộ và 1 mẫu giống d c mùng  Co ocasia gigantea  đã được đánh giá đa dạng di 

truyền sử dụng kỹ thu t RAPD-PCR. Phản ứng RAPD-PCR với 28 mồi ngẫu nhiên thuộc 

các nhóm OPN, OPM, OPO, OPC, S,  iO, OPA đã được nhân thành công; 14 mồi cho đa 

hình, 13 mồi cho thông tin đa hình cao, 2 mồi OPA4 và OPN3 cho 100% đa hình. Tỉ lệ 

đa hình tr ng bình/mồi là 86,96%. Hầ  như tất cả các mồi sử dụng đều cho thấy đa hình 

RAPD giữa các giống khoai thuộc loài Colocasia esculenta và Colocasia gigantea. Mức 

tương đồng di truyền ước  ượng  giữa 2 loài này là 54%. Nhiều mồi tạo các phân đoạn 

nhân bản đặc trưng d y nhất hoặc các tổ hợp phân đoạn đặc trưng có thể sử dụng để nh n 

dạng chính xác một số nguồn gen. Tất cả 19 mẫu giống khoai môn s  Colocasia esculenta 

hình thành một nhóm lớn, bao gồm 4 nhóm nhỏ (I, II, III và IV). Hệ số tương đồng di 

truyền xê dịch trong khoảng từ 0,74 – 0,93 cho thấy biến dị di truyền cao trong các giống 

khoai môn s  địa phương được nghiên cứu. Kết quả phân nhóm này  à tương đối phù hợp 

với nhóm các giống có đặc điểm hình thái nông h c tương tự. Các mẫu giống từ vùng 



sinh thái miền núi Bắc bộ biểu hiện tính đa dạng di truyền và tính đặc trưng vùng sinh 

thái cao nhất, có thể  à cơ sở khoa h c cho các định hướng bảo tồn tại chỗ các nguồn gen 

khoai môn s  quí. Một số giống tương tự về đặc điểm hình thái, nông h c nhưng  ại đa 

dạng đáng kể về mặt di truyền giữa chúng cho thấy sự cần thiết kết hợp cả các biến dị 

phân tử và sai khác hình thái trong định hướng cải tiến nguồn gen khoai môn s  địa 

phương. 

Từ khóa: Khoai môn s , chỉ thị phân RAPD, đa dạng di truyền. 

 

(6) Khối  ượng khô và thành phần dinh dưỡng của một số giống địa phương và dòng đột 

biến khoai môn s . Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, T p 30, Số 1S, tr.131-

136, năm 2014. 

Tóm tắt 

Khối  ượng khô hàm  ượng protein thô và thành phần một số khoáng quan tr ng trong củ 

của 12 giống khoai môn s  địa phương do Tr ng tâm Tài ng yên Thực v t Quốc gia cung 

cấp và 3 dòng đột biến triển v ng ở M3 ch n l c từ giống môn thơm  Lạng Sơn  và khoai 

s  Cụ Cang  Sơn  a  được xử  í tia gamma vào giai đoạn cây invitro đã được phân tích. 

Khối  ượng chất khô tr ng bình 88,22%  dao động trong khoảng 87,98 đến 88,51%), 

không có sai khác ý nghĩa  p>0,05  giữa các giống,  à tương tự với các giống của nước 

khác. Hàm  ượng protein thô trung bình 1,51% khác nhau rõ rệt giữa các giống, cao nhất 

3,1% ở giống khoai s  Nho Q an  Ninh  ình . Hàm  ượng khoáng đa  ượng (Ca, P và 

Mg  và khoáng vi  ượng  Fe, Zn  khác nha  có ý nghĩa  p<0,05  giữa các giống và  cao 

hơn so  với các báo cáo trước. Hai trong số ba dòng đột biến nói trên đã có cải thiện đáng 

kể về hàm  ượng protein thô cũng như hàm  ượng một số thành phần khoáng chất. 

Từ khóa: Khối  ượng khô, hàm  ượng protein thô, khoáng, khoai môn s  địa phương, 

Colocasia esculenta. 

 

 7  Đặng Thị Thanh Mai, Nguyễn Xuân Viết  2014 . Phân tích đa dạng di truyền khoai 

môn s  (Colocasia esculenta (L.) Schott) sử dụng chỉ thị SSR. Tạp chí Nông nghiệp & 

phát tri n nông thôn, Số 16, tr. 10-16, năm 2014. 

Tóm tắt 

Hai mươi bốn mẫu giống khoai môn s  được lựa ch n từ 40 mẫu giống thu th p ở các địa 

phương miền Bắc và Bắc Trung bộ dựa trên các dữ liệu hình thái và RAPD (Random 

Amp ified Po ymorphic DNA  đã được phân tích đa dạng di truyền với 9 mồi SSR 

(Simple Sequence Repeat). Tổng số 67 a en được khuếch đại từ 9 mồi. Số  ượng alen/mồi 



dao động từ 1 đến 14 alen. Xuất hiện 64/67 a en đa hình, chiếm tỉ lệ 95,5%. Hệ số thông 

tin đa hình dao động giữa các mồi ở 24 mẫu giống từ 0 đến 0,87, trung bình 0,54. 15 alen 

đặc trưng d y nhất cho các mẫu giống và 25 a en SSR đặc trưng vùng sinh thái khoai 

môn s  là những chỉ thị phân tử hữ  ích để đặc trưng phân tử một số giống khoai môn s  

địa phương và  à cơ sở phân tử xác định được 12 mẫu giống cho bộ mẫu giống khoai môn 

s  hạt nhân cần được bảo tồn dài hạn. 

Từ khóa: Khoai môn sọ, ch  thị phân tử          ạng di truyền. 

 

(8  Đánh giá q á trình dạy h c h c phần Cơ sở Tự nhiên –  ã hội và Phương pháp dạy 

h c theo hướng tiếp c n năng  ực người h c. Tạp chí  u n lý  i    ục, số 4 – 2015, tr. 

200-2003, năm 2015. 

Tóm tắt 

Để đáp ứng với đòi hỏi của phát triển xã hội, khoa h c và công nghệ, việc đào tạo trong 

các trường đại h c cũng cần phải thay đổi, chuyển từ đào tạo theo hướng tiếp c n nội 

d ng sang đào tạo theo hướng tiếp c n năng  ực. Đổi mới kiểm tra đánh giá được coi là 

khâ  đột phá trong đổi mới giáo dục và đào tạo. Bài viết đề c p đến một số năng  ực cần 

hình thành và phát triển trong đào tạo giáo viên tiểu h c, thực tế kiểm tra đánh giá đang 

được  sử dụng trong dạy h c, từ đó đề xuất một số biện pháp đổi mới kiểm tra đánh giá 

qúa trình theo hướng tiếp c n năng  ực người h c trong dạy h c phần Cơ sở Tự nhiên - 

Xã hội và Phương pháp dạy h c ở trường Cao đẳng Sư phạm. 

Từ khóa: Năng  ực người h c, đánh giá q á trình, h c phần Cơ sở Tự nhiên - Xã hội và 

Phương pháp dạy h c, trường Cao đẳng Sư phạm. 

 

 9  Nâng cao chất  ượng đào tạo giáo viên q a đổi mới hoạt động dạy nghề trong trường 

cao đẳng sư phạm. Tạp chí Giáo dục. Số đặc biệt, tr. 18-21, năm 2015. 

Tóm tắt 

Để đáp ứng với đòi hỏi của đổi mới giáo phục phổ thông, việc đào tạo giáo viên trong 

trường cao đẳng sư phạm cũng cần phải thay đổi, đào tạo chuyển từ  trang bị kiến thức 

sang trang bị năng  ực. Theo hướng này, chương trình đào tạo giáo viên nên theo chuẩn 

đầu ra. Bài viết đề c p đến một một số năng  ực cần hình thành và phát triển cho giáo 

viên trung h c cơ sở, đặc biệt đào tạo giáo viên trong trường cao đẳng sư phạm từ đó đề 

xuất một số phương pháp để cải tiến chất  ượng đào tạo giáo viên q a đào tạo nghề trong 

trường cao đẳng sư phạm. 

Từ khóa   ăng l c người học    nh gi   u  tr nh  trường      ẳng  ư phạm. 



 

(10) Viet Xuan Nguyen, Dang Thi Thanh Mai, Ngo The Anh (2015). Genetic diversity 

and phylogenetic relationships among Colocasia species (Araceae) in Vietnam using SSR 

markers. Aroideana. Volume 38E, No 1, May 13, 2015, ISSN 2310-0745, 2015. 

Abstract 

This study addresses the phylogenetic relationship between Colocasia spesies by 

microsatellite marker (SSRs). The plant materials of this study consisted of a total of 36 

accessions belonging to C. esculenta, C. gigantea, C. lihengiae, C. manglaensis and  two 

accessions of Alocasia odora (Roxb) C. Koch. Seven SSR primer combinations produced 

a  total of 97 alelles. The number of alleles per marker ranged from 6 to 18 alleles, with 

an average of 10,57 alleles per marker. The  highest value of PIC found for SSRs was 

0.93 and the lowest was 0.64, with a mean value of 0.77. A total of 68 polymorphic 

alleles with an average of 9.7 alleles per marker, and the highest value of PIC range from 

0.8 to 0.6, with a mean value of 0.70 observed in the accessions of C. esculenta. 

Unweight pair group method based on arithmetic average (UPGMA) analysis was 

performed on jaccard’s simi arity coefficient matrix. According to the res  ts, two main 

clusters were developed and C. esculenta and C. gigantea located in the first main cluster 

(A). Three wild taro species localized in second main cluster (B). According to this study, 

the closest species to  C. esculenta was  C. gigantea. UPGMA analysis separated C. 

lihengiae and C. manglaensis from C. esculenta. This study revealed that C. lihengiae is 

similar to C. manglaensis, distinct from C. gigantea; and showed a closer genetic 

similarity to Alocasia odora than the C. esculenta. 

Key words: SSRs, genetic diversity, phylogeney, Colocasia, Alocasia, Vietnam. 

 

(11) Đặng Thị Thanh Mai (2015). Bài t p nh n thức trong dạy h c theo h c chế tín chỉ. 

Tạp chí Giáo dục. Số đặc biệt, tr. 77-80. 

Tóm tắt 

Trong dạy h c theo h c chế tín chỉ, bên cạnh việc sử dụng phương pháp cây kiến thức để 

giúp sinh viên bao q át chương trình thì việc sử dụng bài t p nh n thức có tác dụng rất 

lớn trong việc rèn tư d y, kích thích ham m ốn h c t p, giải quyết vấn đề. Bài t p nh n 

thức sử dụng trong dạy h c đặt sinh viên trước tình huống có vấn đề, từ đó sinh viên chủ 

động, tích cực trong phát hiện kiến thức mới, giảm thiểu sự thuyết trình của giảng viên 

tăng cường tự h c, tự nghiên cứu của sinh viên đáp ứng yêu cầu của đổi mới dạy và h c 

trong h c chế tín chỉ. Bài viết đề c p đến vai trò của bài t p nh n thức và một số chú ý khi 



thiết kế, sử dụng bài t p nh n thức để nâng cao chất  ượng dạy và h c theo h c chế tín 

chỉ. 

Từ khóa: Bài t p nh n thức, h c chế tín chỉ, đổi mới dạy và h c. 

 

(12) Đặng Thị Thanh Mai, Hoàng Thị Lệ, Đặng Thị Đượm (2015). Thiết kế và sử dụng 

phiếu h c t p trong dạy h c môn Tự nhiên và Xã hội ở tiểu h c. Tạp chí Giáo dục. Số 

đặc biệt, tr. 83-86. 

Tóm tắt 

Phiếu h c t p là một phương tiện dạy h c hữu ích hỗ trợ cho giáo viên trong việc tuyền 

tải nội d ng như cụ thể mục tiêu dạy h c dưới dạng các nhiệm vụ dạy h c, tăng cường 

các hoạt động nh n thức chủ động và tích cực cho h c sinh. Bài viết t p trung nghiên cứu 

nguyên tắc, qui trình xây dựng và sử dụng phiếu h c t p trong dạy h c môn Tự nhiên và 

Xã hội lớp 1, 2 và 3 ở tiểu h c để góp phần tích cực hóa hoạt động của h c sinh, giúp 

sinh viên hứng thú, yêu thích và chủ động hơn trong h c t p từ đó góp phần nâng cao 

chất  ượng dạy h c môn h c. 

Từ khóa: Phiếu h c t p, môn Tự nhiên và  ã hôi, phương tiện dạy h c. 

6. Cácbài viết trong kỉ yếu khoa học của trường: 

Các số kỷ yếu khoa h c của Trường đều có bài viết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRẦN THỊ HƯƠNG MAI 

 

I. Sơ yếu lí lịch:   

  Ngày tháng năm sinh: 27/3/1978 

   Quê quán: Diễn Minh-Diễn Châu-Nghệ An 

   Trú quán: Suối Hoa-Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh 

   Chức vụ chính quyền:  

   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

                                      Điện thoại: 01682 254 701 

 

 

Quá trình đào tạo: 

 . Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học  ư phạm Hà Nội. Năm tốt nghiệp: 2000 

Chuyên ngành:  ư phạ   ĩ thuật 

b. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp Trường Đại học  ư phạm Hà Nội. Năm tốt nghiệp: 2004 

Chuyên ngành: Phư ng ph p  ạy học Kĩ thuật công nghiệp 

II. C c công    n        ọc đã công bố . 

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ    : 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Vận dụng  u n  i m tích hợp xây d ng nội 

dung dạy học  ĩ thuật  iện tr ng chư ng tr nh     tạo chuyên ngành Lí-KTCN ở trường 

 Đ P. 

           - Xếp loại: Xu t sắc 

 - Tóm tắt: Nội d ng kĩ th  t điện trong chương trình đào tạo chuyên ngành Lí-

KTCN ở trường CĐSP được trang bị ở nhiều h c phần khác nhau của bộ môn v t lí và bộ 

môn kĩ th  t, có những phần kiến thức trùng nhau. V n dụng q an điểm tích hợp, tác giả 

đưa ra giải pháp để tránh được hạn chế nêu trên của chương trình. 

         2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

         3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

  . Đề tài c p t nh. 

  . Đề tài c p trường: 

b1.  Xây dựng và sử dụng bộ câu hỏi TNKQ trong kiểm tra đánh giá kết quả h c t p 

phần kĩ th  t điện- Công nghệ 8. 2005-2006. 



b2.  Tăng cường định hướng sư phạm trong dạy h c môn nhiệt h c và môn kĩ th  t 

điện thông qua việc xây dựng một số ch yên đề "cầu nối" cho sinh viên V t lí-KTCN ở 

trường CĐSP.2006-2007. 

b3. Xây dựng đề cương bài giảng h c phần: PPDH KTCN ở THCS cho ngành Sư 

phạm V t lí-KTCN.2010-2011  

        4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: Phư ng ph p  ạy học KTCN ở trung học 

c  sở, một số nhìn nhận. Hội thảo t p huấn chương trình, giáo trình CĐSP-Bộ 

GD&ĐT.2006 

        5. Các bài viết trong tạp chí: 

5.1. Hình thành và phát triển năng  ực hướng dẫn h c sinh giải bài t p kĩ th  t cho sinh 

viên ngành V t lí-KTCN ở trường CĐSP. Tạp chí giáo dục. Số đặc biệt 11-2015. 

        6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường: 

6.1. Xây dựng và sử dụng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách q an trong đánh giá kết quả 

h c t p phần kĩ th  t điện ở môn Công nghệ 8   đồng tác giả). Kỉ yếu 2006. 

6.2. Rèn luyện quy trình giải bài t p phần tĩnh h c- h c phần cơ kĩ th  t 1 cho SV 

ngành V t lí-KTCN. Số 7/2008. 

6.3. Hình thành và bồi dưỡng năng  ực dạy h c thực hành cho SV ngành Công nghệ 

ở CĐSP. Số 8/2009. 

6.4. Xây dựng ch yên đề "an toàn điện" cầu nối giữa kĩ th  t điện cao cấp ở trường 

CĐSP với kĩ th  t điện sơ cấp ở THCS. Kỉ yếu số 10/ 2010 

6.5. Ch yên đề thiết bị điện - quang cầu nối giữa kĩ th  t điện cao cấp và kĩ th  t 

điện sơ cấp. Kỉ yếu số 14/2012. 

   



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI 

I. Sơ yếu lí lịch: 

 

 

Ngày tháng năm sinh: 21 /09/1974      

Quê quán: Lư ng T i- Bắc Ninh. 

Trú quán: Bồ   n-  õ  ường- TP Bắc Ninh 

Trình độ chuyên môn:  ử nh n 

Điện thoại: NR: (0241) 810053 – DĐ: 0984511153 

Quá trình đào tạo: 

 . Đại học:  

Nơi đào tạo: Trường Đ   g ại ng  Hà Nội 

Chuyên ngành: Ti ng Anh 

Tốt nghiệp năm 1996. 

b. Cao học     ng the  học) 

Nơi đào tạo:  Đại học  uốc gia Hà Nội – Trường Đại học Dorlanar – Sweden. 

Ch yên ngành: Ti ng Anh.  

Khóa h c: 2007 – 2009.  

II.  Nghiên cứu khoa học: 

1. Đề tà  NCKH  ấp trường: 

 1. Artiles. 1996 – 1997.  

 2. Adjectives. 1997 – 1998. 

 3. Perfect tenses. 1998 – 2000. 

 4. Xây d ng  ề cư ng   i gi ng và biên soạn gi   tr nh   n Phư ng ph p gi ng 

dạy ti ng Anh (dùng cho SV khoa Ngoại ngữ, trường CĐSP  ắc Ninh ,  Đồng tác giả). 

1999 – 2000. 

 5. Xây d ng  ề cư ng   i gi ng môn Ti ng Anh cho l p trung học M m non. 

(2001 – 2002) 

 6. Xây d ng chư ng tr nh chi ti t, thi t k   ề cư ng   i gi ng và biên soạn giáo 

trình ti ng Anh chuyên ngành Địa lý (dùng cho SV lớp Địa, hệ CĐSP   Đồng tác giả). 

2004 – 2005.  

 



 7. Xây d ng chư ng tr nh chi ti t, thi t k   ề cư ng   i gi ng và biên soạn giáo 

trình ti ng Anh chuyên ngành Sử (dùng cho SV lớp Sử, hệ CĐSP   Đồng tác giả). 2005 – 

2006.  

2. Bài viết trong kỉ yếu trường: 

 Design a detailed 30-Period syllabus of English on History and skeleton lesson 

plans for students of history at Bac Ninh junior Teacher Training College.  Đồng tác giả  

 ỉ yế  số 2/2008. 

  llege stu ens’ writing es  s in english findings and suggested solutions, Kỉ yếu 

hội thảo Đề án Ngoại ngữ 



NGUYỄN VĂN MINH 

(Giảng viên chính) 

I. Sơ yếu lí lịch:   

 

  Ngày tháng năm sinh: 03/01/1962 

   Quê quán: Tiêu Long – Tư ng  i ng – Từ   n - Bắc Ninh 

   Trú quán: Tiêu Long – Tư ng  i ng – Từ   n - Bắc Ninh 

   Chức vụ chính quyền: Trưởng phòng. 

   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

                                       Điện thoại: CQ: (0241) 854 084 

           NR (0241) 740 492 - 0912 530 514 

 

Quá trình đào tạo: 

 . Đại học:  

 Nơi đào tạo: Trường Đại học  ư phạ      ội  . 

Ch yên ngành: T  n học 

Tốt nghiệp năm 1985. 

b. Thạc sĩ   

Nơi đào tạo: Trường Đại học  ư phạm Hà Nội 2  

Chuyên ngành: PPGD Toán. 

Tốt nghiệp năm 2002. 

II. Công    n        ọc đã công bố  

 1. Luận văn tốt nghiệp thạ    : 

- Tên đề tài : Hình thành khái niệm số, phép toán, quan hệ ở Ti u học. 

-Xếp loại : Giỏi.   

2. Tài liệu học tập lưu hành nội bộ:  

Tài liệu hư ng dẫn ôn tập toán – Phương pháp dạy Toán Tiểu h c. 2005. 

 3. Đề tài nghiên cứu khoa họ   ấp trường:  

 B n ch t củ  phư ng ph p  ạ  học the  hư ng t  chức ch  học sinh th c hiện 

h ạt  ộng học. 2004. 

Xây d ng mô hình giờ dạy học ph n  èn  ĩ năng gi i toán Ti u học, 2015 

Rèn kỹ năng gi i toán có lời  ăn ở ti u học b ng phư ng  ph p rút  ề   n  ị, 

phường pháp dùng t  số. 2016 

 4. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường: 

 



        1. Đ i m i c ng t c thi  u  nă  học 2007 – 2008. K  y u số 5/2007 

 



TRẦN THỊ HỒNG MINH 

I. Sơ yếu lí lịc     

 

Ngày tháng năm sinh: 13/8/1976 

Q ê q án:  ình Đông –  ình Sơn – Quảng Ngãi 

 Trú quán: Bồ Sơn 2 – P.Võ Cường – TP Bắc Ninh 

Chức vụ chính quyền: Phó trưởng khoa 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ GDMN 

Điện thoại: CQ  -  NR - DĐ: 0241.3822.835 – 0985.025.667 

 

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học sư phạ      ội 1 năm 1999 

Ch yên ngành: Giáo dục mầm non 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp Trường Đại học sư phạ      ội 1 năm 2007 

Ch yên ngành: Lý    n và phương pháp giáo dục mầm non 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp thạ    : 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ:  Nghiên cứu hứng thú của trẻ mẫu giáo 5 -

6 tu i thông qua hoạt  ộng làm quen v i   i trường xung quanh. 

- Xếp loại : Xuất sắc.   

     2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

Tài liệu HT một số HP đào tạo GV trình độ CĐ ngành GDMN:  

- H c phần: Vệ sinh dinh dưỡng -  NXBGD 2012 

- H c phần: Phát triển và TCTHCT GDMN – NXBGD 2012 

- H c phần: PP P H về MT Q – NXBGD 2012 

- H c phần: Tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ MN – NXBGD 2016 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

  . Đề tài cấp tỉnh:  

Giáo trình  ư  hành nội bộ tháng 8/2015:   

Các h c phần:  

- Vệ sinh - Dinh dưỡng;  

- PP P H về MT Q; 

- Tổ chức môi trường h at động cho trẻ mầm non; 



- Chương trình và Tổ chức THCTGDMN  Đồng tác giả .  

  b. Đề tài cấp   ường: 

  -  iện pháp giúp giáo sinh tiếp c n chương trình đổi mới ở trường mầm non  

 Đồng tác giả  -  2003 - 2004 

 -  Tài liệ  HT HP đào tạo GV trình độ CĐ ngành GDMN: Ch yên đề đổi mới 

trong giáo dục mầm non  Đồng tác giả   – 2009 - 2010 

- Tài liệ  HT HP đào tạo GV trình độ CĐ ngành GDMN: Tổ chức môi trường 

h at động cho trẻ mầm non – 2013 – 2014 

c. Đề tài cấp khoa: 

- Những biện pháp giúp giáo sinh tiếp c n chương trình đổi mới  ộ môn cho 

trẻ  àm q en với môi trường x ng q anh – 2004 - 2005 

       4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: 

 - Các giải pháp nâng cao chất  ượng đào tạo giáo viên mầm non –  ỷ yế  hội thảo 

khoa h c “Đổi mới q ản  ý nâng cao chất  ượng đào tạo giáo viên mầm non” – tháng 

11/2010 

      5. Các bài viết trong tạp chí:   

- Một số biện pháp rèn luyện thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ mẫ  giáo  

 Tạp chí giáo dục số đặc biệt tháng 5/2013   

- Giúp trẻ trải nghiệm với môi trường x ng q anh thông q a trò chơi thí nghiệm  Tạp 

chí giáo dục số đặc biệt tháng  4/2015  

- Một số kỹ năng soạn giáo án hoạt động h c có chủ đích trong chương trình giáo dục 

mầm non  Tạp chí giáo dục số đặc biệt tháng 11/2015  

        6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường:                                                                                                                                                                           

- Công tác q ản  ý sinh viên của đội ngũ cố vấn h c t p trong hình thức đào tạo tín chỉ  

 Đồng tác giả – số 14 - 4/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯƠNG THỊ HỒNG MỴ 

I. Sơ yếu lí lịc     

 

Ngày tháng năm sinh: 05/06/1979 

Q ê q án: Đáp Cầu, Thành phố Bắc Ninh,  Tỉnh Bắc Ninh 

Trú quán: Nhà số 9, Ngõ 24, Tổ 8, Phường Trần Nguyên Hãn,    

Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang 

 Chức vụ chính quyền: Chủ tịch công đoàn  

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Mĩ th  t 

Điện thoại: CQ  -  NR - DĐ: 0912404748 

 

   

    Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại h c  Mỹ thu t công nghiệp Hà Nội năm 2003 

Chuyên ngành: Thiết kế thời trang 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường Đại h c mỹ thu t Việt Nam năm 2011 

Chuyên ngành: Hội h a 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c: Thiết kế trang phục dựa trên cảm xúc từ 

tranh l p thể của h a sĩ Pap o Picasso. 

  Xếp loại: Giỏi 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Thủ pháp cách điệu và yếu tố phi lý trong 

những tác phẩm hội h a. 

             Xếp loại: Giỏi 

- Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu về cách sử dụng thủ pháp  cách điệu và sử lý yếu tố phi lí từ 

trong thực tiễn cuộc sống, qua ca dao tục ngữ, phong tục t p quán,  những tác phẩm nghệ 

thu t dân gian đến những tác phẩm nghệ thu t hiện đại để thấy được cái hay cái đẹp, cái 

kỳ diệu trong cách sử dụng thủ pháp cách điệu và sử lý yếu tố phi lí trong những tác 

phẩm nghệ thu t và để có cách hiể  đúng đắn hơn khi sử dụng thủ pháp cách điệu và yếu 

tố phi lí trong những tác phẩm nghệ thu t. 

Qua lu n văn tôi m ốn tìm hiể  kĩ hơn để thấy được cái hay, cái đẹp, cái ý nghĩa 

sâu sa của những tác phẩm nghệ thu t có sử dụng thủ pháp cách điệu và yếu tố phi lí. 



Mục đích: Nh n thức đúng đắn thế nào  à cách điệu và thế nào là phi lí và cách sử 

dụng thủ pháp cách điệu và yếu tố phi  ý như thế nào để đạt hiệu qủa tốt nhất. 

 2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

          - Tài liệu h c t p h c phần mĩ th  t  

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

 a. Đề tài cấp tỉnh:  ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

           Tác phẩm : Niềm vui tuổi già – Chất liệ  Sơn dầu, triển lãm khu vực Đồng bằng 

sông Cử  Long, năm 2013. 

           Tác phẩm: Câu chuyện Biển Đông – Chất liệ  Sơn dầu, triển lãm khu vực Đồng 

bằng sông Cử  Long, năm 2015. 

  b. Đề tài cấp trường:  ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

 Kí h a và phương pháp dạy h c kí h a cho sinh viên ngành hội h a trường CĐSP 

Bắc Ninh, năm 2004 – 2005. 

       4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: (ghi rõ tên bài viết và thời gian)  

       5. Các bài viết trong tạp chí: (ghi rõ tên bài viết và thời gian (số TC, ngày tháng)   

       Tác phẩm: Câu chuyền Biển Đông – in trong tạp chí Người Kinh Bắc số TC: 01, 

tháng 01 năm 2016.       

     6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường:   Tầm quan tr ng của việc tổ chức 

hoạt động quan sát chuyên biệt khi giảng dạy môn hoạt động tạo hình ở trường mầm non. 

       Số TC: 16, tháng 5 năm 2014.                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NGÔ DUY NAM 

I. Sơ yếu lí lịch:   

 

 

 Ngày tháng năm sinh: 27/5/1977 

 Quê quán: Lạng Giang Bắc Giang 

 Trú quán: Mai Bang Suối Hoa Bắc Ninh 

 Chức vụ chính quyền: P     ưởng phòng  

 Trình độ chuyên môn: thạc sĩ 

 Điện thoại: NR: 024138253838 - DĐ  0912428437 

 

 

    Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Học viện  ĩ thuật quân s    

Chuyên ngành: Tin h c 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường ĐHSP Hà Nội, năm 2010. 

Chuyên ngành: Khoa h c máy tính 

II. C c công    nh khoa học đã công bố: 

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Liên kết bản ghi trong tích hợp CSDL, sử 

dụng các tích phân mờ 

             Xếp loại: Giỏi 

   Tóm tắt: Lu n văn này t p trung tìm hiểu các thu t toán chuẩn liên kết bản ghi 

trên hai dữ liệu số và phạm trù, sa  đó t p trung vào vấn đề liên kết bản ghi sử dụng các 

tích phân mờ. 

 Lu n văn gồm phần mở đầ , 4 chương nội dung, phần kết lu n và tài liệu tham 

khảo. 

 Chương 1 trình bày những kiến thức, khái niệm  cơ sở về mô hình dữ liệu quan hệ 

và cơ sở dữ liệu quan hệ, t p trung giới thiệu lại các định nghĩa cơ bản về mô hình quan 

hệ, cơ sở dữ liệu, khóa, miền, thuộc tính,…của cơ sở dữ liệu. 

 Chương 2 trình bày những kiến thức, khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu mờ, t p 

trung giới thiệu lại về độ đo mờ, khoảng mờ, độ đo khoảng cách mờ,… 



           Chương 3 trình bày về Liên kết bản ghi trong CSDL sử dụng tích phân mờ, t p 

trung tìm hiểu bài toán, các kiến thức  iên q an đến tích phân mờ, trình bày hai thu t toán 

chuẩn liên kết bản ghi cụ thể là theo xác suất và theo khoảng cách, và cuối cùng là tìm 

hiểu thu t toán nh n dạng lại (re-Identification). 

 Chương 4 Thiết kế chương trình thử nghiệm cho kết quả nghiên cứu. 

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

[1] CNTT và ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non 

[2] CNTT và ứng dụng CNTT trong dạy h c 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

 a. Đề tài cấp tỉnh: (ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

  b. Đề tài cấp trường: (ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

       4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: 

- Giải pháp nâng cao chất  ượng giờ h c có ứng dụng CNTT trong đào tạo theo hệ thống 

tín chỉ năm h c 2013-2014 

       5. Các bài viết trong tạp chí:  

- Bài viết đăng trong tạp trí giáo dục số 17 năm h c 2015-2016: ‘V n dụng thu t toán 

EM(Expectation-Maximization) trong việc liên kết bản ghi vào giảng dạy h c phần 

CSDL nâng cao dành cho sinh viên ngành cao đẳng tin h c ứng dụng’ 

       6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường: 

- K  y u số 13 năm học 2011-2012: Liên kết bản ghi theo xác suất 

- K  y u số 1  nă  học 2012-2013: Các mô hình CSDL mờ 

- K  y u số 16 nă  học 2014-2015: Thu t toán nh n dạng lại 

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHU THỊ NGA 

I. Sơ yếu lí lịch:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày tháng năm sinh: 20/8/2982 

Quê quán: Nguyệt Cầu - Tam Giang -  Yên Phong - Bắc Ninh 

 Trú quán: Khu Khả Lễ - Phường Võ Cường - TP. Bắc Ninh 

Chức vụ chính quyền: Giảng Viên 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ  inh tế chính trị 

 Điện thoại: DĐ: 0987 335 007 

II. Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học  Quốc Gia Hà Nội, năm 2005 

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp Trường Đại học  Quốc Gia Hà Nội,  năm 2013 

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị 

III. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c: Thực trang và giải pháp giải quyết việc làm ở 

Việt Nam hiện nay. 

  Xếp loại:  Xuất sắc   9,5 đ  

 - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Giải quyết việc  àm cho người  ao động thuộc 

diện bị thu hồi đất ở tỉnh Bắc Ninh 

   +   Xếp loại: Xuất sắc   9,0đ . 

   + Tóm tắt kết quả của lu n văn: 

Hệ thống hóa và góp phần  àm rõ cơ sở  ý    n và thực tiễn vấn đề việc  àm nói ch ng và 

việc  àm cho người  ao động th ộc diện bị th  hồi đất nói riêng. Phân tích, đánh giá thực 

trạng giải q yết việc  àm cho người  ao động th ộc diện bị th  hồi đất ở tỉnh  ắc Ninh. 

Đề x ất những giải pháp cơ bản nhằm giải q yết việc  àm cho người  ao động th ộc diện 

bị th  hồi đất ở tỉnh  ắc Ninh trong thời gian tới. 

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

   



a. Đề tài cấp tỉnh:  

b. Đề tài cấp trường:  

- Trường Cao đẳng công nghiệp Phúc Yên:  

+ Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan hệ TCCN, năm 2009. 

+ Ngân hàng câu hỏi Những ng yên  ý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, năm 

2012. 

- Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh: Một số biện pháp hình thành năng  ực tự 

h c h c phần Những ng yên  ý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên trường 

Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh, năm 2015. 

       4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: 

- Phương pháp giảng dạy hiệu quả, năm 2009 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DƯƠNG TỐ NGA 

 

I. Sơ yếu lí lịch:   

 

 Ngày tháng năm sinh: ngày 29, tháng 06, năm 1969 

Q ê q án: Tân Hưng- Tân Dinh- Lạng Giang- Bắc 

Gia 

Trú quán: Nguyễn Quang Ca - Suối Hoa- Bắc Ninh 

Chức vụ chính quyền: Giảng viên 

Trình độ chuyên môn: Đại h c sư phạm âm nhạc 

Điện thoại: CQ  -  NR - DĐ: 1988121219 

 

 Qu     n  đ    ạo: 

1. Đại h c:  

Tốt nghiệp Trường Đại h c  sư phạm âm nhạc năm 2006 

Chuyên ngành: Âm nhạc 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại học và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c:Nghiên cứu và sử dụng bài hát trữ tình trong 

chương trình dạy v n động và múa cho trẻ mầm non ở tỉnh Bắc Ninh 

  Xếp loại: Giỏi 

 2. Sách tham khảo, tài liệu học tập:  

-Một số h c phần đào tạo giáo viên trình độ Cao đẳng ngành GDMN Âm nhạc và múa, 

2012  

-Âm nhạc, 2015 

-Múa và dàn dựng múa cho trẻ mầm non  đồng tác giả , năm 2015 

 3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

a. Đề tài cấp tỉnh:  

b. Đề tài cấp trường: Tìm hiểu bài hát sử dụng trong chương trình trò chơi âm nhạc ở 

trường mầm non  đồng tác giả), 2005 

4.Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường:   

-Vai trò của âm nhạc trong giáo dục đạo đức cho trẻ thơ  số 13- 2011) 

-Âm nhạc góp phần giáo dục đạo đức cho trẻ        

 



NGÔ THỊ NGA 

I. Sơ yếu lí lịc     

 

  Ngày tháng năm sinh: 03/05/1964 

Quê quán: Kim Chân – Bắc Ninh – Bắc Ninh 

Trú quán: 24 Nguyễn Cao-Ninh Xá-Bắc Ninh 

Chức vụ chính quyền: Giảng viên 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tiếng Anh 

Điện thoại: NR:    - DĐ  0983030564 

 

 

    Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học   ư phạm Ngoại ng  Hà Nội - năm 1985 

Chuyên ngành: Tiếng Anh. 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường ĐHSP Hà Nội, năm 2010. 

Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 

II. C c công    nh khoa học đã công bố: 

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Cảm nh n của giáo viên phổ thông về những 

khó khăn bất c p trong việc giảng dạy sách giáo khoa mới môn Tiếng Anh cho h c sinh 

lớp 6. 

      Xếp loại: Giỏi 

 2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

 a. Đề tài cấp ngành:Những khó khăn của giáo viên phổ thông giảng dạy môn 

Tiếng Anh lớp 6 – 7 (cải cách giáo dục  năm 2003-2005. 

  b. Đề tài cấp trường:  

 1.The simple present tense (1997-1998) 

 2. Phrasal verbs (1998 – 1999) 

 3. Xây dựng đề cương bài giảng và giáo trình môn Phương pháp giảng dạy Tiếng 

Anh (dùng cho sinh viên khoa Ngoại ngữ trường CĐSP  ắc Ninh, năm 1999 – 2000  Đề 

tài t p thể nhiề  đề tài khác nữa). 

      



4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: 

  1. Công tác thực hành thực t p sư phạm đối với giáo sinh các trường sư phạm. Hội 

thảo của ĐHSP thành phố HCM, tháng 12/2010. 

 2. Tips for Effective Pair Work and Group Work in the English Classroom. Hội 

thảo CĐSP Lạng Sơn, tháng 10/ 2015. 

3. Ch ẩn việc rèn các  kĩ năng cho sinh viện CĐSP  acwninh theo kh ng năng  ực 

ngoại ngữ 6 b c dùng cho Việt nam. Hội thảo ĐH Tây  ắc, tháng 11/2015 

 4. Sự cần thiết đổi mới công tác kiểm tra đánh giám môn Tiếng Anh theo khung 

tham chiếu châu Âu CEFR. Hội thảo H c Viện NNVN, tháng 10/2016. 

5. Các bài viết trong tạp chí:  

1.Đề  n  0 0  “  ạy và học ngoại ng  trong hệ thống giáo dục quốc dân giai 

  ạn 2008-  0 0”  ư i góc nhìn củ  người gi ng dạy.Tạp chí   TĐ th ng 5/ 2012. 

6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường: 

 1.Test Specification Grids for the first year non major English students of 

Bawcninh Teacher Training College. Kỉ yếu số 3/ 2006. 

 2. How to review Vocabulary. Kỉ yếu số 4/2007. 

 3. Lời chào trong Tiếng Việt và Tiếng Anh. Kỉ yếu số  

 4. Ứng dụng phần mềm Violet vào giảng dạy Tiếng Anh. Kỉ yếu số 

 5. Đổi mới phương pháp d y h c: Công tác Chuẩn đầu ra môn Tiếng Anh đối với 

sinh viên trường CĐSP  ắc Ninh. Kỉ yếu số 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NGUYỄN THỊ NGA 

I. Sơ yếu lí lịch:   

Ngày tháng năm sinh: 16- 6- 1986. 

Quê quán: Quảng Minh- Việt Yên- Bắc Giang. 

Trú q án: Phương Liễu- Quế Võ- Bắc Ninh. 

Chức vụ chính quyền: Giảng viên. 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ. 

Điện thoại: DĐ: 01686 160 686 

 

 

    Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp trường: Đại học  ư phạm Hà Nội 2 Năm: 2009 

Chuyên ngành: Toán h c 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường: Đại học  ư phạm Hà Nội  Năm: 2012  

Chuyên ngành: .Toán giải tích 

II. C c công    nh khoa học đã công bố: 

Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c: Hàm lồi và ứng dụng 

  Xếp loại:  Xuất sắc 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Điểm bất động và ứng dụng trong bài toán 

tựa cân bằng 

     Xếp loại: Xuất sắc 

 -Tóm tắt: Chương 1: Các kiến thức cơ bản        

                Chương 2: Điểm bất động của ánh xạ đơn trị 

       Chương 3: Điểm bất động của ánh xạ đa trị 

      Chương 4: Ứng dụng 

 

 

 

 

 

 

 



TRỊNH THỊ NGÀ 

I. Sơ yếu lí lịc     

 

Ngày tháng năm sinh: 15/09/1979 

Quê quán: Vân Hà, Việt Yên, Bắc Gia 

Trú quán: SN 25, Nguyễn Chiêu Huấn,Tiền An, TP Bắc Ninh  

Chức vụ chính quyền: Phó trưởng môn GDMN 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ GDMN 

Điện thoại:  0989. 129. 215 

 

 

Qu     n  đ    ạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp trường Đại h c  sư phạm Hà Nội I năm 2001. 

Chuyên ngành: Giáo dục mầm non. 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường Đại h c  sư phạm Hà Nội I năm 2007. 

Chuyên ngành: Lý lu n và phương pháp GDMN. 

II. C c công    nh khoa học đã công bố: 

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nghề cho 

sinh viên sư phạm mầm non trường CĐSP  ắc Ninh 

Xếp loại: Xuất sắc 

Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu lý lu n và thực trạng việc rèn luyện kỹ năng nghề cho 

sinh viên sư phạm chuyên ngành giáo dục mầm non. Lu n văn “Một số biện pháp rèn 

luyện kỹ năng nghề cho sinh viên sư phạm mầm non trường CĐSP  ắc Ninh” đã đưa ra 

các biện pháp rèn luyện kỹ năng nghề cho sinh viên sư phạm mầm non nhằm nâng cao 

hiệu quả q á trình đào tạo, gắn kiến thức lý lu n với thực tiễn: 

Biện pháp 1: Nâng cao nh n thức của giảng viên sư phạm và sinh viên sư phạm mầm non 

về công tác rèn luyện kỹ năng nghề; 

Biện pháp 2: Cải tiến, điều chỉnh nội d ng chương trình đào tạo giáo viên mầm non hệ 

cao đẳng trên cơ sở chương trình kh ng của Bộ giáo dục và đào tạo; 

Biện pháp 3: Đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn của giáo viên sư phạm trong quá 

trình tham gia đào tạo giáo viên mầm non của nhà trường; 



Biện pháp 4: Đổi mới cách đánh giá các h c phần và hình thức đánh giá kết quả rèn luyện 

kỹ năng nghề của các bộ môn phương pháp tổ chức hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ 

cho sinh viên tại trường sư phạm; 

Biện pháp 5: tăng cường cơ sở v t chất, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy, h c t p 

và rèn luyện kỹ năng nghề cho sinh viên ở trường sư phạm; 

Biện pháp 6: Đổi mới nội dung hoạt động thực hành tại trường sư phạm và thực t p sư 

phạm t p trung ở trường mầm non. 

 2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

-  Giáo trình “ Tổ chức hoạt động v i chơi”. N   GD Việt Nam. Hà Nội, 2013. 

- Giáo trình “ Phương pháp giáo dục thể chất”. N   GD Việt Nam. Hà Nội, 2013. 

- Giáo trình “ Nghề giáo viên mầm non”. N   GD Việt Nam. Hà Nội, 2013. 

- Tài liệu h c t p “ Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non” 

 3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

a. Đề tài cấp tỉnh:   

b. Đề tài cấp trường:  

- Phương pháp cho trẻ làm quen với chữ cái. Năm h c: 2009 – 2010. 

4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị:  

- Một số biện pháp nâng cao chất  ượng giảng dạy môn “ Tổ chức hoạt động v i chơi” 

cho sinh viên hệ cao đẳng mầm non. Tài liệu hội thảo “Nâng cao chất  ượng giờ lên lớp 

và ứng dụng CNTT trong dạy h c”. Tháng 3 năm 2011. 

5. Các bài viết trong tạp chí:  

- Nâng cao hiệu quả tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ mầm non. Tạp chí khoa h c - giáo 

dục số 14. Tháng 4 năm 2012. 

 - Xây dựng hệ thống bài t p v n động cơ bản thực hiện bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi. 

Tạp chí giáo dục số 18. Tháng 11 năm 2015. 

6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường: 

- Xây dựng và triển khai chương trình bổ trợ trong đào tạo giáo viên mầm non trình độ 

cao đẳng tại trường cao đẳng sư phạm Bắc Ninh. Kỷ yếu hội thảo khoa h c “ Đổi mới 

quản lý nâng cao chất  ượng đào tạo giáo viên mầm non”. Tháng 11 năm 2010. 

                                                                                                                   

 



 

PHAN THỊ NGÀN 

I. Sơ yếu lí lịch:   

  Ngày tháng năm sinh: 02/8/1985 

   Quê quán: Thuận Thành – Bắc Ninh 

   Trú quán:  ó  Đền – Phường Tiền An  – T.P Bắc Ninh  

   Chức vụ chính quyền: Chuyên viên 

   Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tâm lý  

                                      Điện thoại: CQ  -  NR - DĐ: 0978143908 

 

 

 

Qu     n  đ    ạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Học Viện Qu n lý Giáo dục năm 2011 

 Chuyên ngành: Cử nhân Tâm lý học . 

2. Thạ    :  

Tốt nghiệp trường Học Viện Khoa học xã hội năm 2014 

Chuyên ngành: Khoa Tâm lý học 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c: Sử dụng phư ng ph p t nh huống trong 

dạy học môn Giáo dục học  ại cư ng ở trường      ẳng sư phạm Bắc Ninh. 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Tính tích c c học tập môn giáo dục học 

 ại cư ng củ  sinh  i n trường      ẳng sư phạm Bắc Ninh. 

 Tóm tắt: Lu n văn dựa trên cơ sở lý lu n và thực tiễn của tính tích cực h c t p môn 

Giáo dục h c đại cương của sinh viên trường CĐSP  ắc Ninh, đề xuất một số cách thức 

nâng cao tính tích cực h c t p h c môn Giáo dục h c đại cương nhằm góp phần nâng cao 

chất  ượng h c t p của sinh viên trường Cao Đẳng Sư Phạm Bắc Ninh. 

                

                                                                                         

 

 

 

 



 HÀ THỊ NGÂN 

I. Sơ yếu lí lịch:   

 

  Ngày tháng năm sinh: 02/ 02/ 1969 

   Quê quán:  Bác Giang 

   Trú quán: Bác Ninh 

   Chức vụ chính quyền:  

   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

                                      Điện thoại: CQ  -  NR - DĐ: 0963455811 

     

 

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học     ư phạm Hà Nội 1 năm 1991 

Chuyên ngành: Hóa h c 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường  ư phạm Hà Nội 1 năm 2003 

Ch yên ngành: Phương pháp giảng dạy Hóa h c 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài lu n văn tốt nghiệp đại h c: Tách Rutinn từ hoa Hòe 

  Xếp loại:  Tốt 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghệm 

dùng trong Hóa vô cơ ở trường phổ thông. 

             Xếp loại: Tốt 

   Tóm tắt:  Xây dựng các câu hỏi trắc nghệm dùng trong Hóa vô cơ ở lớp 10, 11, 

12  để kiểm tra kiến thức của h c sinh. 

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

 a. Đề tài cấp tỉnh:  ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

  b. Đề tài cấp trường:  ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài): Ứng dụng 

một số phương pháp dạy h c hiện đại trong dạy h c Hóa h c ở trường THCS. 

       4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: (ghi rõ tên bài viết và thời gian)  

       5. Các bài viết trong tạp chí: (ghi rõ tên bài viết và thời gian (số TC, ngày tháng)         

 

 



NGUYỄN THỊ HẠNH NGỌC 

I. Sơ yếu lí lịch:   

  Ngày tháng năm sinh: 16-10-1982 

   Quê quán: Việt Hùng- Quế Võ- Bắc Ninh 

   Trú quán: Số 30-Đường Võ Cường 1-Phường Võ Cường-TP.BN 

   Chức vụ chính quyền: Giảng viên 

   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

                                      Điện thoại: CQ  -  NR - DĐ: 0989663082 

     

 

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học  Khoa học Xã hội     h n  ăn     ội năm 2004 

Chuyên ngành: Tâm lí h c 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường Đại h c  Khoa h c Xã hội và Nhân văn Hà Nội năm 2008 

Chuyên ngành: Tâm lí h c 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c: Thái độ của người tiêu dùng Hà Nội với 

giày bata Thượng Đình 

  Xếp loại: Giỏi 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ:  ỹ năng xử lý tình huống sư phạm của 

sinh viên trường CĐSP  ắc Ninh 

   Tóm tắt: Lu n văn đề c p tới thực trạng kĩ năng xử lý tình huống sư phạm của 

sinh viên trường CĐSP  ắc Ninh, chỉ ra các cách phân loại tình huống sư phạm, đưa ra 

quy trình giải quyết tình huống sư phạm và những tiê  chí đánh giá cách xử lý tình huống 

hợp lý nhằm mục đích nâng cao công tác rèn   yện kỹ năng nghề cho sinh viên trường 

CĐSP  ắc Ninh. 

       2. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường: 

            1. Cách phân loại tình huống sư phạm dựa trên mâu thuẫn cụ thể trong tình 

huống- Tạp chí trường CĐSP  ắc Ninh, số 12 

 2. Sử dụng PPNC tình huống nhằm nâng cao tính thực tiễn trong dạy h c tâm lí 

h c tiểu h c ở trường CĐSP  ắc Ninh- Tạp chí trường CĐSP  ắc Ninh, số 18 

 



NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 

I. Sơ yếu lí lịch:   

  Ngày tháng năm sinh: 26 – 4 - 1988 

   Q ê q án: Tam Sơn – Từ Sơn – Bắc Ninh 

   Trú quán: 35 Nguyễn Gia Thiều – TP Bắc Ninh 

   Chức vụ chính quyền: Tổ trưởng 

   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

                                      Điện thoại: CQ  -  NR - DĐ: 0972588167 

 

 

    Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học  ư phạm Hà Nội 2   năm 2010 

Chuyên ngành: Toán 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường Đại học  ư phạm Hà Nội 2   năm 2012 

Chuyên ngành: Toán giải tích 

II. C c công    nh khoa học đã công bố: 

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c: Hàm đặc trưng – Hàm dinh mômen và 

ứng dụng 

  Xếp loại:  Xuất sắc 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ:Một số vấn đề về lí thuyết nội suy 

             Xếp loại: Xuất sắc 

   Tóm tắt:Nội dung nói về một số vấn đề về lí thuyết nội suy và một số ứng dụng 

của nó trong giải toán sơ cấp. 

       2. Các bài viết trong tạp chí: (ghi rõ tên bài viết và thời gian (số TC, ngày tháng)   

Phương pháp hướng dẫn h c sinh tiểu h c giải bài toán: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số 

của hai số đó. – tháng 4/2015 tạp chí giáo dục số đặc biệt 

      Vấn đề h c t p theo hình thức đào tạo tín chỉ của h c sinh, sinh viên khoa GD Tiểu 

h c – Mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh. – tháng 11/2015 tạp chí giáo dục 

số đặc biệt 

 

 

 



 ĐỖ THỊ NGUYỆT 

I. Sơ yếu lí lịch:   

   

 Ngày tháng năm sinh: 14/06/1969 

   Quê quán: Thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên 

   Trú quán: Số 22, phố Nguyễn Q ang Ca, phường Suối Hoa, Bắc      

                                      Ninh                     

   Chức vụ chính quyền: Giảng viên 

   Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

                                      Điện thoại: CQ  -  NR - DĐ: 0915 808 281 

     

 

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học  sư phạm Hà Nội 1 năm 1990 

Chuyên ngành: Lý lu n Mác - Lenin 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường Đại h c sư phạm 1 Hà Nội năm 2007 

Chuyên ngành: Lý lu n và phương pháp giảng dạy giáo dục Chính trị 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: V n dụng phương pháp nê  vấn đề trong 

giảng dạy môn Triết h c Mác – Lenin phần chủ nghĩa d y v t lịch sử 

             Xếp loại: Xuất sắc 

   Tóm tắt: Đề tài gồm có lời nói đầ  và 3 chương v n dụng phương pháp nê  vấn 

đề trong giảng dạy môn Triết h c Mác – Lenin phần chủ nghĩa d y v t lịch sử 

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

- Đề cương bài giảng môn chính trị năm 2002  

- Nâng cao chất  ượng giáo dục đạo đức cho h c sinh sinh viên trường Cao đẳng sư phạm 

Bắc Ninh hiện nay 

- Tài liệu h c t p môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN hệ Cao đẳng mầm non năm 

2005 

- Tài liệ  môn Đường lối cách cách mạng của ĐCSVN hệ Cao đẳng tiểu h c năm 2006 

- Tài liệu h c t p môn pháp lu t và quản lý hành chính nhà nước 

 



       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

 a. Đề tài cấp tỉnh:  ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

  b. Đề tài cấp trường:  

- Các giải pháp phát triển năng  ực tự h c cho sinh viên môn Đường lối Cách mạng của 

Đảng cộng sản Việt Nam  

       4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: Nâng cao chất  ượng giảng dạy môn Pháp 

lu t cho sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh   năm 2004   tại Ninh Bình 

       5. Các bài viết trong tạp chí:  

       6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường:  

Số 11 – Hướng dẫn sinh viên tìm hiểu các khái niệm triết h c 

Số 15 – Gia đình tôi – gia đình nhà giáo 

 

                                                                                                      

                            

 

                                                                                     

 



NGUYỄN THỊ NGUYỆT 

I. Sơ yếu lí lịch:                                              

     Ngày tháng năm sinh: 18.8.1981 

   Quê quán: Thu n Thành - Bắc Ninh  

   Trú quán: Số 10- Đại Phúc 14 - Phường Đại Phúc- T.p Bắc Ninh  

   Chức vụ chính quyền: Giảng viên  

   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

                                      Điện thoại: 0972339881 

  

 

   Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại h c Sư phạm Hà Nội 2,  năm 2003 

Chuyên ngành: Ngữ văn 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp Trường Đại h c Sư phạm Hà Nội,  năm 2010 

Ch yên ngành: Văn h c Việt Nam hiện đại 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c: Tìm hi u giá trị của từ l   tr ng th   ồ 

 u n  ư ng   gu ễn Khuy n  Tú  ư ng.   

Xếp loại:  Xuất sắc 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Thi pháp truyện ngắn Y Ban 

             Xếp loại: Xuất sắc 

   Tóm tắt: Lu n văn thạc sĩ Thi pháp truyện ngắn Y Ban  àm rõ đặc điểm thế giới 

nghệ thu t, những đặc trưng thể loại, những đặc điểm thi pháp tạo nên thành công truyện 

ngắn Y Ban. Từ đó,    n văn góp phần khẳng định thành tựu của truyện ngắn Việt Nam 

thời kì đổi mới. Thông qua lu n văn, người viết rèn luyện kĩ càng hơn năng  ực phân tích 

và cảm thụ văn chương phục vụ công tác giảng dạy cũng như nghiên cứ  văn h c. 

 Lu n văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Từ quan niệm nghệ thu t về con người đến kiểu nhân v t trong truyện ngắn Y 

Ban. 

Chương 2: Tình huống và kết cấu trong truyện ngắn Y Ban. 

Chương 3: Ngôn ngữ và gi ng điệu trong truyện ngắn Y Ban.  

 



       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

           Tài liệu h c t p một số h c phần đào tạo giáo viên trình độ Cao đẳng ngành Giáo   

dục Tiểu h c, Ti ng Việt nâng cao, NXBGDVN, 2014. 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

 a. Đề tài cấp tỉnh:  ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

  b. Đề tài cấp trường:  ư ng dẫn th c hành, th o luận và t  học môn Ti ng Việt 3 

(Hệ  Đ P Ti u học Liên thông) đồng tác giả). Thời gian thực hiện: 2012- 2013 

       4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị:  

       5. Các bài viết trong tạp chí: 

   - Kĩ năng ph t    chu n the   ặc trưng  ùng phư ng ng  Ti ng Việt, Tạp chí Giáo 

dục, Bộ GD&ĐT, tháng 4 - 2015.                                                                                                                                                                             

     - Từ c u trúc s  s nh   n hoạt  ộng phát tri n ngôn ng  và cho trẻ l    uen  ăn học, 

Tạp chí Dạy và H c ngày nay, số tháng 2- 2016.   

  - Lời nhắn nhủ về truyền thống uống nư c nh  nguồn – Báo Bắc Ninh H ng tháng số 

tháng 2- 2016.     

       6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường: 

- S      ạng của giọng  iệu trong truyện ngắn Y Ban, Tạp chí Khoa h c Giáo dục, 

trường CĐSP N, số 13, tháng 11- 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 NGUYỄN THỊ NHUNG 

I. Sơ yếu lí lịch:      

 

Ngày sinh: 25/01/1975 

Q ê q án: Phường Đình  ảng-Thị xã Từ Sơn-Tỉnh Bắc Ninh 

Trú quán: SN 55 Thành Bắc, Phường Ninh Xá-TP Bắc Ninh 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hư  : Trưởng cơ sở mầm 

non Hoa Phượng 

Trình độ: Thạc sĩ 

Điện thoại: 0942522616 

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại h c Sư phạm Hà Nội 1,  năm 1997 

Chuyên ngành: Giáo dục mầm non 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp Trường Đại h c Sư phạm Hà Nội,  năm 2008 

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục 

 II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên lu n văn thạc sĩ: Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý chuyên môn của hiệ  trưởng 

trường mầm non tỉnh Bắc Ninh 

2. Các công trình khoa học ( bài báo khoa h c, báo cáo hội nghị khoa h c, sách chuyên 

khảo …  đã công bố 

TT Tên công trình Thể loại Năm công bố Nơi công bố 

1 Đổi mới trong giáo dục mầm non Đề tài 2010 Trường 

2 Giáo trình Quản lý trong GDMN Giáo trình 2012 Trường 

3 Biện pháp nâng cao chất  ượng 

rèn nghiệp vụ sư phạm cho HSSV 

ngành GDMN 

Bài báo khoa 

h c 

2015 Tạp chí khoa 

h c 

4 Nâng cao nh n thức và kỹ năng 

chăm sóc, giáo dục trẻ cho HSSV 

ngành GDMN 

Bài báo khoa 

h c 

2014 Tạp chí khoa 

h c trường 

 

 

 

 



NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 

I. Sơ yếu lí lịch:   

  Ngày tháng năm sinh: 03/11/1984 

   Quê quán: Lạc Vệ - Tiên Du - Bắc Ninh 

   Trú q án: Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh 

   Chức vụ chính quyền: Phó trưởng khoa GD Trung h c Cơ sở 

   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

                                      Điện thoại: 0916525533 

     

 

 

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học   ư phạm Hà Nội II năm 2006 

Chuyên ngành: Toán- Tin 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường Trường Đại học   ư phạm Hà Nội năm 2010 

Chuyên ngành: Toán h c 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c: Hình thành và phát triển năng  ực khái 

quát hóa cho h c sinh THCS 

  Xếp loại:  Giỏi 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Q á trình điểm và một số ứng dụng 

             Xếp loại: Xuất xắc 

   Tóm tắt: Lu n văn giới thiệu về một số ứng dụng của Quá trình ngẫu nhiên trong 

việc dự báo kết quả các trân đấu bóng, về kiểm định chất  ượng sản phẩm trong sản suất 

kinh doanh, tài chính. 

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

      - Tài liệu h c t p Hướng dẫn giải bài t p h c phần nh p môn toán cao cấp, tháng 5, 

năm  2012. 

      - Tài liệu h c t p Cơ sở lý thuyết toán, Nguyễn Thị Thảo Nguyên- Nguyễn Thị Hồng 

Nhung- Ngô Sách Đăng, N   Giáo dục, năm 2013. 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

 



 a. Đề tài cấp tỉnh:  ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

  b. Đề tài cấp trường:  ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

       4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: (ghi rõ tên bài viết và thời gian)  

       5. Các bài viết trong tạp chí: (ghi rõ tên bài viết và thời gian (số TC, ngày tháng)         

    - Nâng cao tính thực tiễn khi giảng dạy môn Lí thuyết xác xuất thống kê ở trường sư 

phạm, tháng 5, năm 2013. 

    - Kinh nghiệm tổ chức dạy h c môn Toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu h c theo 

nhóm hợp tác, tháng 4, năm 2015. 

 6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường: 

- Bàn về việc   i m i nội dung hoạt  ộng trong giờ sinh hoạt l p,  th ng    nă   00 . 

- Hình thành và phát tri n năng l c khái quát hoá cho học sinh trung học c  sở thông 

qua việc dạy học gi i bài tập toán, th ng  05  nă   011. 

- Dạy học bài "ánh xạ" ch  sinh  i n ng nh sư phạ  t  n the  hư ng tích hợp v i việc 

hình thành và phát tri n tư  u  h   tr ng  ạy học toán ở THCS, th ng  11  nă   011. 

- Dạy học tích hợp học ph n nhập môn toán cao c p v i một số nội dung toán THCS 

ch  sinh  i n ng nh  Đ P t  n  th ng  0   nă   01 . 

- Đề xu t một số   i m i trong gi ng dạy học ph n phư ng ph p  ạy học Toán ở ti u 

học theo hệ thống tín ch   th ng 5  nă   01 . 

                                                                                                      

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 

 

 

I. Sơ yếu lí lịch: 

 

Ngày tháng năm sinh: 18/9/1979 

Q ê q án: Tam Đa - Vĩnh  ảo - Hải Phòng 

Trú q án: Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh 

Nơi công tác hiện nay: Trường CĐSP  ắc Ninh 

Chức vụ trong chính quyền: Phó Trưởng phòng QLKH-

QHQT 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ  Văn h c  

Điện thoại: 0985097639 

 

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học: 

- Tốt nghiệp Trường Đại h c KHXH&NV - Đại h c Quốc gia Hà Nội, năm 2000. 

- Ch yên ngành: Văn h c 

2. Thạ    :  

- Tốt nghiệp Trường Đại h c KHXH&NV - Đại h c Quốc gia Hà Nội, năm 2004. 

- Ch yên ngành: Văn h c Việt Nam  

II. Các công trình khoa học đã công bố: 

1. Luận văn tốt nghiệp đại học và thạ    : 

- Tên lu n văn tốt nghiệp đại h c: 

Th  t  trào của Nguyễn Khuy n và Tr n T   ư ng. 

 Xếp loại: Xuất sắc  9,5 điểm). 

- Tên lu n văn thạc sĩ: 

S  hình thành và phát tri n của một số th   ăn  u i  uốc ng  trên Nam Phong 

tạp chí. 

Xếp loại: Xuất sắc  10 điểm). 

Tóm tắt: Bằng phương pháp  oại hình kết hợp với phân tích, so sánh, tổng 

hợp chúng tôi đã tái hiện lại đời sống, quá trình phát triển của hai “thể loại nhỏ” 

“tr yện ngắn” và “ký” trên một tờ tạp chí có tiếng nhất nhưng cũng có nhiề  “vấn 

đề” nhất giai đoạn giao thời (1900 - 1930). Việc nghiên cứu hai bộ ph n sáng tác 

"truyện ngắn" và "ký" viết bằng chữ quốc ngữ trên tạp chí Nam Phong cho phép 



chúng tôi hình d ng được con đường v n động, phát triển của hai thể loại này từ 

truyền thống đến hiện đại. Đồng thời, chúng tôi cũng chỉ ra được những gì cách tân 

từ truyền thống và những gì tiếp th  được từ phương Tây của hai "thể loại nhỏ" 

này. Bằng công trình nghiên cứu của mình, chúng tôi hy v ng mang lại một cách 

nhìn mới về bộ ph n văn chương trên báo chí, thúc đẩy công tác nghiên cứ  văn 

h c trên các báo, tạp chí ở những giai đoạn lịch sử khác nhau.  

2. Sách tham khảo, tài liệu học tập: 

 1. Phư ng ph p  ạy học Ng   ăn ở THCS 2, Tài liệ  hướng dẫn thực hành, thảo 

lu n và tự h c cho đào tạo sinh viên hệ cao đẳng ngành Sư phạm Ngữ văn, năm 2013. 

 2. Thi pháp học hiện  ại, Tài liệu h c t p cho đào tạo sinh viên hệ cao đẳng ngành 

Sư phạm Ngữ văn, năm 2014. 

 

3. Đề tài nghiên cứu khoa học: 

TT 
Tên đề tài nghiên cứu / 

 lĩn  vực ứng dụng 

Nă     n 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

Ngành, 

  ường) 

Trách nhiệm 

tham gia 

   ng đề tài 

1 Thiết kế bài giảng điện tử kiểu bài 

tác giả văn h c 

2012 Trường CĐSP 

 ắc Ninh 

Chủ đề tài 

2 Nâng cao chất  ượng đào tạo ở 

trường CĐSP  ắc Ninh đáp ứng 

yêu cầ  đổi mới căn bản, toàn 

diện trong giáo dục và đào tạo 

hiện nay. 

2015 Tỉnh Bắc Ninh Thành viên ban 

nghiên cứu, 

thực hiện đề tài 

 

5. Các bài viết trong tạp c í   ung ương,  ỉnh: 

T

T 

Tên công trình Thể loại Nă   

công bố 

Nơ  công bố 

1 Một vài gợi ý để thiết kế bài giảng 

điện tử kiểu bài tác giả văn h c 

 ài báo 

khoa h c 

 

2012 

Tạp chí Thế giới trong ta, 

CĐ 120  4/2012 , trang 7-

10. 

2 “ ố của Xi-Mông” trong mối 

tương q an với các truyện ngắn 

khác của Mô-Pat- ăng 

 ài báo 

khoa h c 

 

2012 

Tạp chí Giáo dục số 295 

Kì 1 (10/2012) 

Trang 21-23 



3  Tình mẫu tử thiêng liêng hay 

niềm khát khao tình mẹ trong 

"Mây và sóng"? 

 ài báo 

khoa h c 

 

2013 

Tạp chí Thế giới trong 

ta 

  CĐ: 128/2-2013 

Trang 57-59 

4  Một số biện pháp nâng cao năng 

lực đ c diễn cảm trong dạy - h c 

văn. 

 ài báo 

khoa h c 

Tháng 

5/2013 

Tạp chí Giáo dục, số đặc 

biệt, 5/2013. Trang37-38. 

5 Các bài thơ:  u c n; Ư c th m; 

Kh ng  ề. 

Sáng tác 2013 T p thơ Nhà giáo- nhà 

trường, NXB Giáo dục, 

2013. 

6 Các bài thơ: Khuyên con; Ngẫm Sáng tác 2014 Tạp chí Người Kinh Bắc, 

số 3 (th 6/2014, trang 48) 

 

7 

Đ c - hiể  văn bản "Những ngôi 

sao xa xôi" theo hướng thi pháp 

h c 

 ài báo 

khoa h c 

2015 Tạp chí Giáo dục, số 

4/2015. Trang 50-53. 

 

8 

Đôi điề  trao đổi về Lan Trì ki n 

 ăn lục và truyện Con h  có nghĩ  

 ài báo 

khoa h c 

2015 Tạp chí Thế giới trong 

ta 

CĐ: 152/ 6-2015.  

Trang 62-66. 

9 Đ c - hiể  các trích đoạn Truyện 

Kiều trong nhà trường nhìn từ 

những quan niệm mang tính văn 

hóa thời Tr ng đại 

 

 ài báo 

khoa h c 

 

2015 

 

Tạp chí Giáo dục,  

số 11/2015. Trang 50-52 

 

10 

Tìm hiểu ảnh hưởng của văn hóa 

Kinh Bắc đến Nguyễn Du từ góc 

độ loại hình h c tác giả văn h c 

 ài báo 

khoa h c 

2016 - Tạp chí Diễn đàn Văn 

nghệ Việt Nam, số 

01/2016. 

Trang 55-58. 

 

11 

Đổi mới ra đề thi môn Ngữ văn ở 

trường phổ thông theo hướng 

“mở” và “tích hợp” nhằm phát 

triển năng  ực người h c. 

 

 ài báo 

khoa h c 

 

2017 

 

 

Tạp chí Giáo dục số 400 

tháng 2/2017, trang 38-42 

12 Công tác chủ nhiệm – Yếu tố quan 

tr ng quyết định sự thành công 

 ài báo 

khoa h c 

 

2017 

Tạp chí Thế giới trong 

ta 



của các hoạt động trải nghiệm ở 

trường THCS. 

CĐ: 167/ 01-2017.  

Trang 62-66. 

6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường: 

- Phạm Đình Hổ và Vũ Tr ng T ỳ bút từ một góc nhìn, Kỷ yếu khoa h c, tháng 4/2010. 

- "Bố của Xi - mông" - thanh âm trong trẻo cất lên từ khúc nhạc trầm, Kỷ yếu khoa h c, 

tháng 05/2011. 

- V n dụng nguyên tắc tích hợp để dạy một số bài h c trong chương trình ngữ văn THCS, 

Kỷ yếu khoa h c, tháng 11/2011. 

- "Lan trì kiến văn  ục" hạt giống mới trên cánh đồng văn x ôi tr ng đại Việt Nam, Kỷ 

yếu khoa h c, tháng 05/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VƯƠNG HỒNG NHUNG 

I. Sơ yếu lí lịch:   

                          Ngày tháng năm sinh: 29/09/1987 

                          Q ê q án:  Đại Đồng Thành, Thu n Thành , Bắc Ninh   

                          Trú quán: 41, phố Nguyễn Đức Cảnh, Kinh Bắc, Bắc Ninh  

                          Chức vụ chính quyền: Phó trưởng môn  

                         Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lý    n văn h c 

 Điện thoại: CQ: 02413822723  -   DĐ:0983779359 

    

 Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đ  P     ội 2 , năm 2009 

Chuyên ngành:  Văn h c  

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường  Đ  P     ội 2 năm 2011 

Chuyên ngành: Lý lu n văn h c  

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: “Tru ện ngắn B o Ninh nhìn từ thi pháp th  

loại”  

   Xếp loại: Xuất sắc   

2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

1.  ăn học  nă   01 . 

 .   c  ĩ năng  ạy học  ti ng Việt  

3. Đề tài nghiên cứu khoa học:   

4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: (ghi rõ tên bài viết và thời gian)...... 

5. Các bài viết trong tạp chí:  

1.Vẻ  ẹp củ  th  t nh Pus in  u    i th  T i   u e .  ố  ặc biệt, tháng 5/2013. 

2. Ch  I, ch  Y và một số v n  ề của ch  vi t ti ng  Việt, Số  ặc biệt, tháng 

11/2015.  

6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường.  

1.   i  h ng gi n tr ng “Tr ng  i ng” của Huy Cận, Số 12, tháng 5/2011. 

2. Nhân vật n  trong sáng tác của B o Ninh, Số 14, tháng 4/2012  

                                                                                     

 



NGUYỄN HỮU NIÊN 

I. Sơ yếu lí lịch:  

 

Ngày tháng năm sinh: 12/10/1974  

Quê quán: Thôn Đẩu Hàn - xã Hòa Long - Tp Bắc Ninh - Tỉnh 

Bắc Ninh 

Trú q án:  TT Trường Sỹ quan chính trị, phường Vệ An, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

Chức vụ chính quyền: Trưởng khoa 

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ 

 Điện thoại: CQ: 3855330   DĐ:0982742645 

 

  

    Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại h c Sư phạm  Hà Nội I   năm: 1996 

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp Trường Đại h c Xã hội và Nhân văn          năm : 2001 

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị 

3. Ti n sĩ   

Tốt nghiệp H c viện Khoa h c Xã hội    năm: 2016 

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị 

II. C c công    nh khoa học đã công bố: 

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c: Phát tri n kinh t  thị trường ở Việt Nam. 

  Xếp loại: Khá. 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ : Phát tri n kinh t  làng nghề t nh Bắc Ninh. 

   Xếp loại: Giỏi 

   Tóm tắt: Lu n văn đã:  

 1. Xây dựng cơ sở lý lu n nghiên cứu về làng nghề: khái niệm  làng nghề, những 

điều kiện cần thiết cho sự phát triển kinh tế của làng nghề, vai trò của làng nghề trong 

nền kinh tế quốc dân.  



 2. Phân tích tiềm năng, thực trạng phát triển kinh tế làng nghề tỉnh Bắc Ninh về số 

 ượng, cơ cấu, sản phẩm, nguồn lực phát triển, môi trường sinh thái, hình thức tổ chức 

sản xuất kinh doanh, hiệu quả kinh tế xã hội của phát triển kinh tế làng nghề. 

 3. Đề xuất phương hướng và giải pháp để phát triển kinh tế làng nghề tỉnh Bắc 

Ninh. Trong đó, các giải pháp cơ bản là: l p quy hoạch phát triển; phát triển các loại thị 

trường phục vụ cho làng nghề; chuyển giao công nghệ thích hợp và đổi mới công nghệ; 

xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thu t cho làng nghề; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

quản  ý, nâng cao trình độ tay nghề cho người  ao động; tăng cường chính sách quản lý 

kinh tế của nhà nước. 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp tiến sĩ: Phát tri n khu công nghiệp Bắc Ninh theo 

hư ng bền v ng. 

             Xếp loại:  

   Tóm tắt: Lu n án đã:  

1. Xây dựng khái niệm KCN, phân tích đặc trưng  CN, đưa ra cách tiếp c n phân 

loại KCN. Phân tích lợi ích và mối quan hệ lợi ích của các chủ thể (chính quyền, doanh 

nghiệp, người  ao động) trong sự phát triển của  CN. Trên cơ sở đó khẳng định phát 

triển KCN là tất yếu trong tiến trình thực hiện CNH, HĐH, đồng thời chỉ ra những xung 

đột về lợi ích nảy sinh giữa các chủ thể trong sự phát triển. 

2. Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý lu n và thực tiễn về phát triển KCN 

trên q an điểm phát triển bền vững. Thông q a q an điểm phát triển bền vững trên thế 

giới và Việt Nam, lu n án xác định nội dung phát triển bền vững đối với KCN về các mặt 

kinh tế, xã hội, môi trường, mối quan hệ giữa các mặt trong sự phát triển và xây dựng các 

tiê  chí đánh giá sự phát triển bền vững của KCN trên các mặt đó. L  n án đã xây dựng 

16 tiê  chí cơ bản  àm cơ sở đánh giá thực trạng phát triển bền vững của KCN, bao gồm: 

chất  ượng quy hoach, tỷ lệ lấp đầy, vốn đầ  tư đăng ký trên vốn thực hiện, trình độ công 

nghệ, trình độ liên kết kinh tế, khả năng đáp ứng nhu cầu của nhà đầ  tư, đóng góp vào 

tăng trưởng kinh tế của địa phương, ch yển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, th  nh p 

của người  ao động, điều kiện sống của người  ao động, tình trạng hôn nhân của người 

 ao động, thay đổi đời sống của người dân địa phương, tình hình an ninh tr t tự, xử lý 

nước thải, chất thải rắn, khí thải. Lu n án đã phân tích các nhân tố cơ bản  Nhà nước, 

doanh nghiệp, người  ao động) ảnh hướng tới sự phát triển bền vững của KCN. 

3. Thông qua nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia  Đức, Đài Loan ,    n 

án rút ra những bài h c kinh nghiệm cho sự phát triển bền vững đối với các KCN. 



4. Đánh giá những đóng góp của KCN Bắc Ninh đối với sự phát triển kinh tế, xã 

hội của tỉnh, q a đó khẳng định việc tiếp tục phát triển các KCN là chủ trương đúng đắn. 

Đồng thời, lu n án đã phân tích và chỉ ra những mặt chưa bền vững  trong sự phát triển 

của các KCN Bắc Ninh, từ đó đặt ra yêu cầu phải có giải pháp giải quyết để thúc đẩy các 

KCN tiếp tục phát triển. Lu n án đã phân tích và chỉ ra các nguyên nhân phát triển chưa 

bền vững của các KCN Bắc Ninh xét từ góc độ vai trò và mối quan hệ lợi ích của các chủ 

thể (chính quyền, doanh nghiệp, người  ao động).  

5. Phân tích bối cảnh quốc tế, trong nước tác động đến sự phát triển của các KCN 

Bắc Ninh trong tương  ai, từ đó đề xuất 4 q an điểm và 5 giải pháp nhằm thúc đẩy các 

KCN phát triển theo hướng bền vững. Các giải pháp cơ bản là: thực hiện tốt công tác quy 

hoạch; đẩy nhanh việc đầ  tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng trong và ngoài hàng rào 

các KCN; phát triển bền vững doanh nghiêp; tạo việc  àm, đảm bảo lợi ích, ổn định đời 

sống cho người nông dân có đất bị thu hồi để làm KCN; giải quyết tốt vấn đề ô nhiễm 

môi trường. 

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

1. Tài liệu học tập Pháp luật – Q n lý h nh chính nh  nư c, NXB Giáo dục Việt 

Nam, 2014. 

Tài liệu trình bày những vấn đề lý lu n cơ bản về nhà nước, pháp lu t, một số 

ngành lu t trong hệ thống pháp lu t Việt Nam; những vấn đè cơ bản về quản lý hành 

chính nhà nước, quản lý ngành giáo dục và đào tạo; đường lối chính sách của Đảng, Nhà 

nước về giáo dục và đào tạo. 

2. Tài liệu học tập Nh ng ngu  n lý c    n của chủ nghĩ    c - Lênin, NXB Giáo 

dục Việt Nam, 2014. 

Tài liệu trình bày những ng yên  ý cơ bản, nền tảng, cách mạng và khoa h c  của 

chủ nghĩa Mác – Lê nin về triết h c, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa h c. 

3. Tài liệu tập hu n giáo viên  chính trị T    nă   010, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Hà Nội, tháng 8/2010. 

Tài liệu trình bày một số nội dung về đổi mới phương pháp dạy h c môn Chính trị 

nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy. 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học  

  . Đề tài c p t nh  

1. Phát huy nguồn nhân l c Bắc Ninh trong s  nghiệp công nghiệp hoá, hiện  ại 

hoá, 2004. 



2. Nâng cao ch t lượng     tạo ở Trường  Đ P Bắc  inh   p ứng yêu c u   i 

m i căn   n, toàn diện trong giáo dục        tạo hiện nay, 2016. 

   . Đề tài c p trường  

 1. Thi t k   ề cư ng   i gi ng môn Kinh t  chính trị dùng cho một số phư ng tiện 

kỹ thuật dạy học hiện  ại, 2005. 

 2. Khai thác ph n mền Powerpoint trong gi ng dạy môn Kinh t  chính trị cho sinh 

 i n trường  Đ P Bắc Ninh, 2007. 

       4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị 

 1. Tích hợp gi a gi ng dạy môn Nh ng ngu  n lý c    n của chủ nghĩ    c – 

Lênin v i tuyên truyền cuộc vận  ộng học tập và làm theo t   gư ng  ạo  ức Hồ Chí 

 inh” ch  sinh  i n trường  Đ P  ắc Ninh, Kỷ yếu hội thảo khoa h c: Giảng dạy tích 

hợp nội dung cuộc v n động “H c t p và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 

trong các trường cao đẳng sư phạm, phổ thông, mầm non, CĐSP Thái  ình, tháng 

11/2009. 

 2. Đ i m i nội  ung  phư ng ph p gi ng dạy các môn Lý luận chính trị ở Trường 

 Đ P Bắc Ninh, Kỷ yếu hội thảo khoa h c: Đổi mới nội d ng, phương pháp giảng dạy 

và h c t p lý lu n chính trị ở Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ và các trung tâm bồi 

dường chính trị, trường cao đẳng, đại h c trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Ban Tuyên giáo 

tỉnh ủy, Bắc Ninh, tháng 8/2015. 

       5. Các bài viết trong tạp chí  

1. Đ y mạnh phát tri n làng nghề Bắc Ninh, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 12, 

tháng 10/2011. 

Bài viết đánh giá những đóng góp của làng nghề vào sự phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh, đồng thời  đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh sự phát triển của làng nghề Bắc 

Ninh. 

2.  Nâng cao hiệu qủa gi ng dạ    n Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạp chí Giáo dục, 

số đặc biệt, tháng 5/2013. 

Bài viết chỉ ra những mặt còn hạn chế trong giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh 

ở Trường CĐSP  ắc Ninh, đồng thời đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

giảng dạy môn h c này. 

3. Đóng góp của các KCN t nh Bắc Ninh vào s  phát tri n kinh t  - xã hội củ   ịa 

phư ng, Tạp chí V t liệu Xây dựng, số 7, tháng 7/2014. 



Bài viết đánh giá những đóng góp của các KCN Bắc Ninh vào sự phát triển kinh tế 

xã hội của địa phương như: th  nộp ngân sách, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế, q á trình đô thị hoá... 

4. Phát tri n bền v ng các KCN t nh Bắc Ninh, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 14, 

tháng 7/2014. 

Bài viết phân tích thực trạng phát triển các KCN Bắc Ninh, chỉ ra những mặt phát 

triển chưa bền vững của nó, từ đó đặt ra những yêu cầu cần phải quan tâm thực hiện để 

các KCN phát triển bền vững. 

5. V n  ề an sinh xã hội tại các KCN t nh Bắc Ninh, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 

số 17, tháng 9/2014. 

Bài viết phân tích những vấn đề xã hội nảy sinh cần được quan tam giải quyết 

trong quá trình phát triển của các KCN Bắc Ninh như: giải quyết việc làm cho nông dân 

bị thu hồi đất, vấn đề nhà ở, đời sống văn hoá, trường h c cho con công nhân... 

6.  inh  i n Trường  Đ P Bắc Ninh v i việc học các môn Lý luận Mác – Lênin 

theo học ch  tín ch , Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, tháng 4/2015. 

Bài viết phân tích thực trạng việc h c t p các môn lý lu n Mác – Lênin của sinh 

viên Trường CĐSP  ắc Ninh, đồng thời đề xuất biện pháp nâng cao hiệ quả h c t p môn 

h c này. 

7. Nâng cao hiệu qu  t  học củ  sinh  i n tr ng     tạo theo học ch  tín ch   ối 

v i các môn Lý luận chính trị ở trường  Đ P Bắc Ninh, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, 

tháng 11/2015. 

Bài viết phân tích chỉ ra những hạn chế trong việc tự h c của sinh viên Trường 

CĐSP  ắc Ninh đối với các môn lý lu n chính trị, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả h c t p của sinh viên. 

6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường 

 1. Một số v n  ề về   i m i phư ng ph p gi ng dạy các môn khoa học Mác – 

Lênin , Kỷ yếu khoa h c, số 3, tháng 11/2006. 

 Bài viết đánh giá thực trạng phương pháp giảng dạy các môn khoa h c Mác – 

Lênin ở Trường CĐSP bắc Ninh, chỉ ra những mặt còn hạn chế, đồng thời đề xuất một số 

giải pháp nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy các môn khoa h c Mác – Lênin. 

 2. Phát huy tính tích c c của sinh viên trong học tập môn Kinh t  chính tri, Kỷ yếu 

khoa h c, số 4, tháng 4/2007. 



 Bài viết phân tích những mặt còn hạn chế trong h c t p môn Kinh tế chính trị của 

sinh viên, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát huy tính tích cực của sinh viên trong h c 

t p môn Kinh tế chính trị. 

 3. Tích hợp gi   phư ng phư ng ph p gi ng dạy các môn lý luận Mác – L nin  tư 

tưởng Hồ Chí Minh v i phư ng ph p  ạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung 

học c  sở, Kỷ yếu khoa h c, số 6, tháng 4/2008. 

 Bài viết nêu sự cần thiết và ác phương thức tích hợp phương pháp dạy h c các 

môn lý lu n Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với phương pháp dạy h c môn Giáo 

dục công dân ở trường trung h c cơ sở ở trường CĐSP  ắc Ninh. 

 4. Đ i  iều su  nghĩ  ề yêu c u  ối v i giáo viên dạy môn Chính trị, Kỷ yếu khoa 

h c,  số 7, tháng 11/2008.   

 Bài viết nêu ra những yêu cầu về trình độ, phảm chất, năng  ược của giảng viên 

giảng dạy các môn Chính trị để đạt được kết quả tốt.                                                                                                                                                                          

5. Ứng dụng   TT tr ng   i m i phư ng ph p  ạy học môn Chính trị hệ TCSP ở 

Trường  Đ P Bắc Ninh, Kỷ yếu khoa h c, số 8, tháng 4/2009. 

Bài viết đã phân tích sự cần thiết và cách thực hiện ứng dụng CNTT trong giảng 

dạy môn Chính trị. 

6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong gi ng dạy các quy luật c    n của phép 

biện chứng duy vật – chư ng tr nh  hính trị TCCC, Kỷ yếu khoa h c, số 9, tháng 

11/2009. 

Bài viết đã phân tích tính hiệu quả và minh h c việc ứng dụng CNTT trong giảng 

dạy ba quy lu t cơ bản của phép biên chứng duy v t. 

7. Nâng cao hiệu qu  giờ th o luận môn Chính trị, Kỷ yếu khoa h c, số 11, tháng 

11/2010. 

Bài viết phân tích thực trạng thực hiện giờ thảo lu n môn Chính trị, chỉ ra những 

điểm còn hạn chế, từ đó đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giờ thảo lu n môn 

Chính trị. 

8. Phát tri n làng nghề t nh Bắc Ninh: Th c trạng và gi i pháp, Kỷ yếu khoa h c, 

số 13, tháng 11/2011. 

Bài viết phân tích thực trạng phát triển làng nghề tỉnh Bắc Ninh từ đó đề xuất các 

giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh sự phát triển của làng nghề. 

9. Đ i  iều su  nghĩ  ề việc nâng cao hiệu qu  học tập môn Nh ng ngu  n lý c  

b n của chủ nghĩ    c – Lênin, Kỷ yếu khoa h c, số 14, tháng 4/2012. 



Bài viết đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả h c t p môn Những nguyên 

 ý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin đối với sinh viên. 

10. Dạy và học các học ph n Lý luận chính trị theo hệ thống tín ch  ở Trường 

 Đ P Bắc Ninh, Kỷ yếu khoa h c, số 16, tháng 5/2014. 

Bài viết phân tích những mặt tích cực, hạn chế trong việc dạy và h c các h c phần 

lý lu n chính trị theo phương thức đào tạo tín chỉ ở Trường CĐSP bắc Ninh, từ đó đề 

xuất các giải pháp nhằm tích cực hoá việc dạy và h c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NGUYỄN THỊ PHÚC OANH 

I. Sơ yếu lí lịch:   

  Ngày tháng năm sinh: 02/06/1971 

   Quê quán: Bằng An- Quế Võ- Bắc Ninh. 

   Trú quán: Ninh Xá- Bắc Ninh 

   Chức vụ chính quyền:  

   Trình độ ch yên môn: Thac sĩ 

                                      Điện thoại: DĐ: 0984112509 

    

 Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học   ĩ thuật Hà Nội năm 2001 

Ch yên ngành: Sư phạm Hội h a 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường Đại h c Mĩ th  t Hà Nội .năm 2009 

Chuyên ngành: Hội h a 

II. C c công    n        ọc đã công bố: 

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ    : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c: Vẽ đề tài và phương pháp dạy vẽ theo đề 

tài ở trường Tiểu h c 

- Tên tranh: Người Lũng Vân- Chất liệ  sơn dầu-  ích thước 90cm x 120 cm 

  Xếp loại:  Giỏi 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Ý vị của hòa sắc trong tranh 

 - Tên tranh: “Chợ vùng cao  ” “Chợ vùng cao   ” “Chợ vùng cao    ”-  ích thước 

90cm x120 cm, 90cm x120cm, 90cm x120cm- Sơn dầu. 

             Xếp loại: 8,9 điểm 

   Tóm tắt đề tài:  

- Hòa sắc là một tổ hợp mà  được chỉnh  ý và điều tiết theo ý hướng chủ quan của người 

sáng tác nhằm truyền đạt trên tranh sự uyển chuyển của ngôn ngữ hội h a. 

- Hòa sắc gây hứng thú, gợi  iên tưởng và để lại ấn tượng cho người xem 

- Hòa sắc trong tranh đẹp, hấp dẫn sẽ rất có ý vị đối với người thưởng thức, giúp người 

xem hiể  được ý hay, những tâm trạng, xúc cảm, tình cảm của tác giả. Vì người h a sĩ 

dùng hòa sắc để bày tỏ những tình cảm, xúc cảm của mình trước đối tượng miêu tả 

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

 



Tài liệu h c t p:  

1. Tổ chức hoạt động tạo hình 

2. Phương pháp dạy h c Thủ công-  ĩ th  t 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

 a. Đề tài cấp tỉnh:  

  b. Đề tài cấp trường:  

Giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mầm non thông qua các hoạt động tạo hình ở trường Mầm non 

Thành phố Bắc Ninh. Năm 2004- 2005 

       4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị:  

1. Tác phẩm “Người Lũng Vân”- tranh sơn dầu- giải 3 triển lãm tỉnh Bắc Ninh- năm 

2003. 

2.  Tác phẩm“T ổi thơ”- tranh sơn dầu- triển lãm khu vực đồng bằng sông Hồng- năm 

2004 

3. Buổi sớm ở Sa Pa- tranh sơn dầ .  đạt giấy khen Hội Mĩ th  t Việt Nam)- triển lãm 

khu vực đồng bằng sông Hồng. Năm 2005. 

4. Tác phẩm “Những cô gái HMông”- tranh sơn dầu- triển lãm khu vực đồng bằng sông 

Hồng- năm 2006. 

5. Tác phẩm “  em thổ cẩm”- tranh lụa - giải khuyến khich triển lãm tỉnh Bắc Ninh- năm 

2007. 

6. Tác phẩm “Tâm sự”- tranh sơn dầu- triển lãm khu vực đồng bằng sông Hồng- năm 

2007. 

7. Tác phẩm “Chợ vùng cao”- tranh sơn dầu- triển lãm khu vực đồng bằng sông Hồng- 

năm 2008. 

8. Tác phẩm “ óm nhỏ”- tranh sơn dầu- triển lãm khu vực đồng bằng sông Hồng- năm 

2007. 

9. Tác phẩm “ ến đỗ”- tranh sơn dầu- triển lãm khu vực đồng bằng sông Hồng- năm 

2009. 

10. Tác phẩm “”- tranh sơn dầu- triển lãm khu vực đồng bằng sông Hồng- năm 2010. 

11. Tác phẩm “Lựa ch n”- tranh sơn dầu- triển lãm khu vực đồng bằng sông Hồng- năm 

2011. 

12. Tác phẩm “Ngày mới”- tranh sơn dầu- triển lãm khu vực đồng bằng sông Hồng- năm 

2012. 

13. Tác phẩm “Q ê nội”- tranh sơn dầu- - triển lãm khu vực đồng bằng sông Hồng- năm 

2013. 



14. Tác phẩm “D  x ân”- tranh bột màu- triển lãm khu vực đồng bằng sông Hồng- năm 

2014. 

15. Tác phẩm “Chiề  trên Đồng Văn”- tranh bột màu- triển lãm khu vực đồng bằng sông 

Hồng- năm 2015. 

       5. Các bài viết trong tạp chí: Tranh “  óm nhỏ”- Sơn dầu- Kích thước 70cm x90 – 

H a sĩ trẻ Việt Nam đương đại năm 2011 

       6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường 

1. Tranh “Tâm sự”- sơn dầu- số 5/11/2007 

2.  Tranh “ Những cô gái HMông”- sơn dầu- số 5/11/2007 

3. Tranh ‘  ống chợ”- sơn dầu- số 6/4/2008 

4. Sắc tộc trong đời sống các vùng miền- số 11/11/2010 

5. Không gian nghệ thu t trong tranh dân gian Đông Hồ- số đặc biệt 5/2013 

 

                                                                                                      

  



 

NGUYỄN MINH PHONG 

 

     I. Sơ yếu lý lịch: 

   Ngày tháng năm sinh: 26- 5- 1986 

   Q ê q án: Tương Giang- Từ Sơn –Bắc Ninh 

Trú quán:  Ninh Xá -  TP. Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh 

Chức vụ chính quyền: Giảng viên 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

 Điện thoại CQ:      DĐ: 0974 501 054 

  

Quá trình đào tạo: 

 1. Đại học: 

 Tốt nghiệp Trường Đại học  ư phạm Hà Nội  

 - Chuyên ngành: SP Lịch sử, năm 2008 

 - Chuyên ngành: SP Tiếng Anh, năm 2016 

 2. Thạc sỹ: 

 Tốt nghiệp Trường Đại học  ư phạm Hà Nội   Năm 2011 

 Chuyên ngành: SP Lịch sử 

     II. Các công trình khoa học đã công bố: 

1. Luận văn tốt nghiệp đại học: 

- Tên đề tài:  C i cách kinh t  hành chính Ấn Độ từ nă  1  1   n nay 

2. Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ: 

 - Tên đề tài:  hính s ch  ối ngoại củ   ĩ  ối v i Đức thông qua k  hoạch Dawes 

và k  hoạch Young. 

 - Xếp loại: Xu t sắc 

- Tóm tắt: Công trình phân tích nội d ng chính sách đối ngoại của Mĩ đối với Đức  

thông qua các kế hoạch kinh tế mang tên Dawes và Young. Các kế hoạch này nhằm giúp 

Đức vượt qua khủng hoảng, có khả năng bồi thường chiến phí, ổn định tình hình đất nước 

và khôi phục kinh tế sau bại tr n từ cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất. Đồng thời, các kế 

hoạch cũng có tác động lớn đối với sự phát triển của nước Mĩ những năm 20 của thế kỉ 

XX. 

 3.  Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành: 

 



    Tên đề tài:  ư ng dẫn xây d ng và sử dụng hồ s  tư liệu hình  nh trong học ph n 

Phư ng t      c c nư c Á, Phi, Mỹ La tinh  thời cận  ại 

 - Cấp độ của đề tài: Cấp ngành 

 - Thời gian thực hiện đề tài: 2012-2013 

    * Tóm tắt: Đề tài phân tích cơ sở lí lu n và thực tiễn của việc xây dựng hồ sơ tư 

liệu hình ảnh trong h c phần Phương tây và các nước Á, Phi, Mỹ La tinh  thời c n đại. 

Đồng thời, đề tài đã xây dựng được hệ thống tư  iệu hình ảnh cho từng chủ đề, nội dụng 

lịch sử trong h c phần và đưa ra gợi ý hướng dẫn sử dụng nguồn tư  iệu này cho các 

giảng viên và sinh viên. 

    4. Các bài viết trong tạp chí: 

 Tên bài viết: Phư ng ph p s   ồ hóa trong gi ng dạy Lịch sử ở THCS 

 - Số tạp chí: Số đặc biệt 

 - Tên tạp chí: Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 - Thời gian: Tháng 5/2013. 

 * Tóm tắt: Bài viết phân tích tích cấp thiết của việc xây dựng sơ đồ, đưa ra hướng 

dẫn cách xây dựng và sử dụng sơ đồ trong giảng dạy Lịch sử ở THCS. Đồng  thời, bài 

viết đưa ra ví dụ minh h a từ nội dung lịch sử THCS cho các loại sơ đồ lịch sử. 

Tên bài viết: Thi t k  hoạt  ộng tr i nghiệm sáng tạo chủ  ề th c vật (Môn TN-

XH l p 1)  

- Số tạp chí: Số đặc biệt 

 - Tên tạp chí: Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 - Thời gian: Tháng 11/2015. 

* Tóm tắt: Bài viết phân tích tầm quan tr ng của hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở 

các trường Tiểu h c. Từ đó, đưa ra gợi ý hướng dẫn thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng 

tạo chủ đề thực v t (Môn TN-XH lớp 1  thông q a các bước thiết kế với minh chứng cụ 

thể.  

 

  

 

 

 

 

 

 



NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 

I. Sơ yếu lí lịch: 

 

Ngày tháng năm sinh: 08 /10/1976      

Quê quán: Hiên Vân – Tiên Du- Bắc Ninh.  

Trú quán: Phường Ninh Xá - TP Bắc Ninh 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ. 

Điện thoại: NR: (0241) 829242 – DĐ: 0975251496 

Quá trình đào tạo: 

 . Đại học:  

Nơi đào tạo: Trường Đ   g ại ng - Đại học  uốc  i      ội.  

Chuyên ngành: Ti ng  nh 

Tốt nghiệp năm 1998. 

 .     học   

Nơi đào tạo: Trường Đại học  g ại ng   Đại học  uốc  i      ội.  

Ch yên ngành: Phư ng ph p gi ng  ạ  Ti ng Anh 

Năm tốt nghiệp: 2007. 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

 1. Luận văn tốt nghiệp thạ    : 

 - Tên đề tài: Designing authentic tasks in the materials developnemt of Secretarial 

English. 

- Xếp loại : Giỏi 

2. Đề tà  NCKH: 

 1. Teaching volcabulary and grammar. 1998 – 1999. 

 2. Xây d ng  ề cư ng   i gi ng và biên soạn gi   tr nh   n Phư ng ph p gi ng 

dạy ti ng Anh (dùng cho SV khoa Ngoại ngữ, trường CĐSP  ắc Ninh ,  Đồng tác giả). 

1999 – 2000.  

 3. Xây d ng  ề cư ng   i gi ng môn Ti ng Anh cho l p      ẳng Sinh - Th . 

 Đồng tác giả). 2001 – 2002. 

 4. Xây d ng chư ng tr nh chi ti t, thi t k   ề cư ng   i gi ng và biên soạn giáo 

trình ti ng  nh chu  n ng nh Địa lý (dùng cho SV lớp Địa, hệ CĐSP   Đồng tác giả). 

2004 – 2005. 



 5. Xây d ng chư ng tr nh chi ti t, thi t k   ề cư ng bài gi ng và biên soạn giáo 

trình ti ng Anh chuyên ngành Sử (dùng cho SV lớp Sử, hệ CĐSP   Đồng tác giả). 2005 – 

2006.  

3. Các bài viết trong kỉ yếu trường: 

 Design a detailed 30-Period syllabus of English on History and skeleton lesson 

plans for students of history at Bac Ninh junior Teacher Training College.  Đồng tác giả  

 ỉ yế  số 2/2006. 



  

NGÔ KHÁNH QUÂN  

I. Sơ yếu lí lịch:   

                 Ngày tháng năm sinh: 05/06/ 1967 

                Quê quán:  Lạc Trung - Dũng Liệt - Yên Phong - Bắc Ninh  

               Trú quán:  Lạc Trung - Dũng Liệt - Yên Phong - Bắc Ninh  

                Chức vụ chính quyền: Giảng  viên  khoa Nhạc- H a- TD- GD

 QPAN  

               Trình độ chuyên môn: Cử nhân  

                 Điện thoại: DĐ: 01638411539 

    Quá trình đào tạo: 

    Đại học:  Mỹ Thuật Hà Nội         

          Tốt nghiệp trường Đại học Mỹ Thuật Hà Nội            ă   00  

          Ch yên ngành: Sư phạm Mỹ Thu t    

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại học 

 Tên đề tài:    n văn tốt nghiệp đại h c: “T   hi u vẻ  ẹp chạm khắc    chù  Bút Th p", 

Xếp loại:  Giỏi.  

       2. Đề tài nghiên cứu khoa học:   

 a. Đề tài cấp khoa:"Sử dụng phư ng ph p gợi mở trong gi ng dạy Mỹ thuật ở 

trường THCS.2005 " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 NGUYỄN BÍCH QUYÊN  

I. Sơ yếu lí lịch:   

  Ngày tháng năm sinh: 13/04/1986 

   Q ê q án: Đồng Nguyên – Từ Sơn – Bắc Ninh 

   Trú q án: Đồng Nguyên – Từ Sơn – Bắc Ninh 

   Chức vụ chính quyền:  

   Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

                                      Điện thoại: DĐ: 0989 254 090 

    

 Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học  ư phạm Hà Nội              năm: 2009 

Ch yên ngành: Sư phạm Sinh h c 

II. C c công    n     a học đã công bố  

Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c: Ảnh hưởng của phân bón đến tính chất 

sinh h c đất trong quá trình trồng lúa. 

  Xếp loại: Xuất sắc 

  

 

 



NGUYỄN VĂN SINH 

I. Sơ yếu lí lịch:   

                  

 Ngày tháng năm sinh: 10/08/1967 

                Quê quán: TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh 

               Trú quán:  Tiền An  - Bắc Ninh 

                Chức vụ chính quyền: Trưởng môn Nhạc 

               Trình độ chuyên môn: Cử nhân  

                    Điện thoại: DĐ: 0912203262  

   

 

  Quá trình đào tạo: 

   1. Đại học:  Nhạc Viện Hà Nội         

          Tốt nghiệp trường Nhạc Viện Hà Nội         ă   00  

          Ch yên ngành: Sư phạm Âm nhạc 

   2. Thạc sĩ   u n lí Giáo dục  

          Tốt nghiệp trường Đại học  inh            ă   010 

          Chuyên ngành: Qu n lí Giáo dục  

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại học, thạ     

-  L  n văn tốt nghiệp đại h c: “Đư    n c   u n họ vào gi ng dạy hệ THSP Âm nhạc 

trường  Đ P Bắc Ninh" 

- Luận văn tốt nghiệp thạ    : “ ột số biện pháp nâng cao ch t lượng bộ môn Âm nhạc 

ở trường  Đ P Bắc Ninh"               Loại giỏi  

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

      Tài liệu học tập: " Một số học ph n     tạ  gi    i n tr nh  ộ c    ẳng ngành giáo 

dục m   n n".  ă   01 . 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:   

 a. Đề tài cấp trường: 

 Tìm hi u bài hát sử dụng tr ng chư ng tr nh tr  ch i    nhạc ở trường Mẫu giáo 

  4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị:(ghi rõ tên bài viết và thời gian) 

  5. Các bài viết trong tạp chí: (ghi rõ tên bài viết và thời gian (số TC, ngày tháng)         

  6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường 

 

 



ĐẶNG CAO SƠN 

I. Sơ yếu lí lịch:   

                 Ngày tháng năm sinh: 10/08/1967 

                Quê quán: Gia Lâm - Hà nội  

               Trú quán: Thành Bắc - Ninh Xá - Bắc Ninh 

                Chức vụ chính quyền: Trưởng khoa Nhạc- H a- TD- GDQPAN 

               Trình độ chuyên môn: Cử nhân  

                    Điện thoại: DĐ: 0934529999, CQ: 02413822723. 

     

 

Quá trình đào tạo: 

   1. Đại học:  Nhạc Viện Hà Nội         

          Tốt nghiệp trường Nhạc Viện Hà Nội         ă   003 

          Ch yên ngành: Sư phạm Âm nhạc 

   2. Thạc sĩ   u n lí Giáo dục  

          Tốt nghiệp trường Đại học  inh            ă   010 

          Chuyên ngành: Qu n lí Giáo dục  

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại học, thạ     

 - L  n văn tốt nghiệp đại h c: “ ột số biện pháp nâng cao ch t lượng dạy học   n   n 

O    ” , Xếp loại:  Giỏi. 

-  Lu n văn tốt nghiệp thạc sĩ: “ ột số biện pháp nâng cao ch t lượng qu n lí th c tập 

sư phạm ở trường      ẳng  ư phạm BắcNinh"               Loại giỏi  

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

      Tài liệu học tập: " Một số học ph n     tạ  gi    i n tr nh  ộ c    ẳng ngành giáo 

dục m   n n".  ă   01 . 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:   

 a. Đề tài cấp trường: Góp ph n phát tri n nhân cách trẻ mẫu giáo thông qua các 

ca khúc m m non. (Đồng tác  giả , năm 2006.  

  4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị:(ghi rõ tên bài viết và thời gian) 

  5. Các bài viết trong tạp chí: (ghi rõ tên bài viết và thời gian (số TC, ngày tháng)         

  6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường: 

                1. Ca khúc: " Bài ca  Sư  phạm Bắc Ninh" năm 2013. Số 05 - 2007 

                2 Ca khúc: " Hát về   i trường  ư  phạm Bắc Ninh",  

 



NGÔ VŨ SƠN 

I. Sơ yếu lí lịch:   

                 Ngày tháng năm sinh: 09/01/1967 

                Quê quán: Từ Sơn - Bắc Ninh 

               Trú quán: Trang Liệt -Từ Sơn - Bắc Ninh 

                Chức vụ chính quyền: Trưởng môn GDQPAN 

               Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục  

                                    Điện thoại: DĐ: 01689064469, CQ: 02413822723. 

     

 

 

Quá trình đào tạo: 

   1. Đại học   Trường Đ  T TT TW1          

          Tốt nghiệp trường Đ  T TT Từ   n Bắc Ninh-  ă  1    

          Chuyên ngành: Bóng Chuyền 

   2. Thạc sĩ   i    ục th  ch t  

          Tốt nghiệp trường Đại học Đ  T TT Từ   n Bắc Ninh -  ă   011 

          Chuyên ngành: Th  th   trường học  

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại học 

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu hiệu quả đ p bóng chuyền vị trí số 3 trong giải bóng chuyền 

các đội nam mạnh toàn quốc năm 1988. 

 1. Luận văn tốt nghiệp thạ    : 

 1. Tên đề tài: 

  Thực trạng và giải pháp phát triển thể chất trong trường CĐSP  ắc Ninh. 

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

      Tài liệu học tập: " Một số học ph n     tạ  gi    i n tr nh  ộ c    ẳng ngành giáo 

dục m   n n".  ă   012. 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:   

 a. Đề tài cấp trường: 

  1. Chi ti t chư ng tr nh     ề cư ng   i gi ng môn Th  dục  ùng    gi ng dạy hệ Cao 

 ẳng sư phạm M n non ở trường  Đ P Bắc  inh   Đồng tác gi )- 2004 

  2. Xây dựng chương trình và đề cương bài giảng môn " Giáo dục thể chất" cho hệ CĐSP 

theo  

 

     



HÀ DUY TÁ 

I. Sơ yếu lí lịch:   

 

 

Ngày tháng năm sinh: 20/11/1966 

Quê quán: Đ ng  ồ - Song Hồ - Thuận Thành - Bắc 

Ninh 

Trú quán: Đ ng  ồ - Song Hồ - Thuận Thành - Bắc 

Ninh 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

Điện thoại: NR (0241) 770 716. 

 

Quá trình đào tạo: 

 . Đại học:  

Nơi đào tạo: Trường Đại học  ư Phạm Hà Nội I.  

Chuyên ngành: Tâm lí Giáo dục. 

Tốt nghiệp năm 1991. 

b. Cao học:  

Nơi đào tạo: Trường Đại học  ư Phạm Hà Nội 

Chuyên ngành: Tâm lí .  

Tốt nghiệp năm 2006. 

II. Công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn thạ    : 

Khó  hăn t   lí tr ng học tập môn Giáo dục học củ  sinh  i n sư phạm. 

Xếp loại: xuất sắc 

2. Tài liệu học tập, giáo trình nội bộ: 

 - Giáo trình Tâm lí học lứa tu i dành cho hệ  Đ th ng tin thư  iện  Đồng tác giả . 

2008 

- Tâm lý học ti u học; Rèn nghiệp vụ sư phạm (Ti u học)  Đồng tác giả , 2015. 

 3.  Đề tài NCKH cấp trường: 

 1. Xây d ng chư ng tr nh chi ti t và biên soạn  ề cư ng   i gi ng môn rèn luyện 

nghiệp vụ  ư phạ  thường xuyên dành cho hệ  Đ P  Đồng tác giả . 2004-2005 

 2. Xây d ng chư ng tr nh chi ti t và biên soạn  ề cư ng   i gi ng môn Tâm lí học 

lứa tu i dành cho hệ c    ẳng th ng tin thư  iện  Đồng tác giả . 2005- 2007. 



NGUYỄN ĐỨC TÀI 

I. Sơ yếu lí lịch:   

               Ngày tháng năm sinh: 26/06/187 

               Quê quán: Tp Bắc Ninh - Bắc Ninh 

               Trú q án: Hòa Đình, Võ Cường - Tp Bắc Ninh - Bắc Ninh 

               Chức vụ chính quyền: 

               Trình độ chuyên môn: - Cử nhân Y Sinh h c thể dục thể thao 

               - Cử nhân giáo dục quốc phòng an ninh.  

                Điện thoại: DĐ: 0979852669, 0976702108 

    

 

 Quá trình đào tạo: 

1. Đại h c: 

 - Tốt nghiệp Trường ĐH  Thể dục thể thao năm 2011 

          Chuyên ngành: Y Sinh học th  dục th  thao. 

 - Tốt nghiệp Trường ĐH Chính trị năm 2015 

 Ch yên ngành sư phạm, Cử nhân giáo dục quốc phòng an ninh.    

II. C c công    n        ọc đã công bố 

1. Luận văn tốt nghiệp thạ    : 

2. Sách tham khảo tài liệu học tập 

3. Đề tài nghiêm cứu khoa học 

a. Đề tài cấp tỉnh:  ghi rõ tên đề tài và thời gian đề tài ) 

b. Đề tài cấp trường :  ghi rõ tên đề tài và thời gian đề tài ) 

4. Các bài viết trong hội thảo hội nghị:   ghi rõ tên đề tài và thời gian đề tài ) 

5. Các bài viết tạp chí  :   ghi rõ tên đề tài và thời gian đề tài ) 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VŨ THỊ VIỆT THÁI 

I. Sơ yếu lí lịch:   

 

 

Ngày tháng năm sinh: 05/12/1980 

Quê quán: Hiên Vân – Tiên Du - Bắc Ninh 

Trú quán: Phường  õ  ường-TP Bắc  inh  - Bắc Ninh 

Trình độ chuyên môn:  ử nh n. 

Điện thoại: NR: (0241) 865 451 – DĐ: 0979 236 696 

 

 

    Quá trình đào tạo đại học:  

Nơi đào tạo: Trường Đại học Th   ục Th  th   TWI 

Chuyên ngành: Điền  inh 

Tốt nghiệp năm 2002. 

II. Nghiên cứu khoa học: 

 1.  Luận văn  ốt nghiệp Đạ   ọc  

 Tên đề tài :  ghi n cứu l   chọn  ột số   i tập ph t tri n sức nh nh  ội tu  n 

Điền  inh. 

2. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: 

 Xây d ng  ề cư ng   i gi ng môn Giáo dục th  ch t the  chư ng tr nh của Bộ 

Giáo dục   Đ   tạo  đồng tác giả). 2007 

 

 



NGUYỄN VĂN THANH 

 G ảng v ên c ín   

I. Sơ yếu lí lịch:   

 

Ngày tháng năm sinh: 20/05/1960 

Quê quán: Trừng Xá – Lư ng T i – Bắc Ninh. 

Trú quán: Trường  Đ P Bắc Ninh 

Chức vụ chính quyền: Trưởng phòng 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

Điện thoại: CQ: (0241) 824 851  

NR: (0241) 640 191 – DĐ: 0908 232 968   

 

Quá trình đào tạo: 

 . Đại học:  

 Nơi đào tạo: Trường Đại học  ư phạ      ội. 

Chuyên ngành: T   lí 

Tốt nghiệp năm  1982 

b. Thạc sĩ   

 Nơi đào tạo: Trường Đại học  ư phạ      ội. 

Chuyên ngành: T   lí 

Tốt nghiệp năm 2004 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

  1. Luận văn tốt nghiệp thạ    : 

 - Tên đề tài: Các biện ph p rèn  ĩ năng  ạy học ch   inh  i n trường      ẳng  ư 

phạm Bắc Ninh. 

- Xếp loại: Xuất sắc.  

2. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường:  

  ột số  iện ph p rèn nghiệp  ụ sư phạ  thường  u  n ch  gi   sinh  h   Ti u 

học  đồng tác giả . 2004. 

 3. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường: 

       1.  ắn nhiệ   ụ     tạ  củ  trường  Đ P   i  iệc th c hiện   i   i chư ng 

tr nh  phư ng ph p  ạ  học ở ph  th ng.  ỉ yế  số 01/2006 

 2. Đ i   i nội  ung chư ng tr nh    phư ng ph p gi ng  ạ     nh gi  tr ng nh  

trường nh   n ng c   ch t lượng     tạ .  ỉ yế  số 03/2006. 



 3.   ng c   ch t lượng  ội ngũ gi ng  i n   p ứng   u c u     tạ    ồi  ư ng. 

 ỉ yế  số 05/2007 

 4.   ng t c ch   ạ  th c tập sư phạ  ở trường      ẳng  ư phạ  Bắc  inh.  ỉ 

yế  số 06/2008. 



ĐÀM CÔNG THẮNG 

I. Sơ yếu lí lịch:   

 

Ngày tháng năm sinh: 07/01/1984 

Quê quán: Phù Khê – Từ   n – Bắc Ninh 

Trú quán: 72 Nguyễn  u  Tưởng – P.Suối Hoa – TP BN - 

BN 

Chức vụ chính quyền: Gi ng viên t  Lý-Tin 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học máy tính 

Điện thoại: CQ  -  NR - DĐ: 0914668616 

 

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học  Bách Khoa Hà Nội năm 2009 

 Chuyên ngành: Khoa học máy tính. 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường Đại học  ư phạm Hà Nội 2 năm 2016 

Chuyên ngành: Khoa học máy tính. 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Ch  ký không th  phủ nhận và ứng dụng 

trong các giao dịch  ặt hàng qua mạng. 

             Xếp loại: Giỏi 

   Tóm tắt: Luận  ăn nghi n cứu về ch  ký số không th  phủ nhận và các thuật toán 

áp dụng trên ch  ký số không th  phủ nhận từ  ó       ng ứng dụng ch  phép người sử 

dụng có th  th c hiện các giao dịch  ặt hàng qua mạng một cách an toàn. 

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

 a. Đề tài cấp tỉnh:  ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

  b. Đề tài cấp trường:  ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

       4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: (ghi rõ tên bài viết và thời gian)  

       5. Các bài viết trong tạp chí: (ghi rõ tên bài viết và thời gian (số TC, ngày tháng)         

       6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường: 

                                                                                                                                                                                         

 



 

DƯƠNG ĐÌNH THẮNG  

I. Sơ yếu lí lịch:   

                                    Ngày tháng năm sinh: 03/10/1965 

                                    Quê quán: Lạc Thổ Bắc - Thị trấn Hồ - Thu n Thành  - Bắc Ninh          

                                    Trú quán: Lạc Thổ Bắc - Thị trấn Hồ - Thu n Thành  - Bắc Ninh  

 Chức vụ chính quyền: Trưởng khoa Giáo dục Trung h c cơ sở 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

                                     Điện thoại: CQ: (02413) 855324 

                                                        DĐ: 0914343099 

     

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học  ư phạm Hà Nội        Năm TN:  1990 

Chuyên ngành: Lịch sử. 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường Đại học  ư phạm Hà Nội        Năm TN:  1998 

Chuyên ngành: Giáo dục h c Lịch sử. 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c:.Sử dụng ngôn ngữ nói trong dạy h c Lịch 

sử. 

  Xếp loại: Giỏi 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Nâng cao hiệu quả bài h c Lịch sử ở 

trường THCS 

Xếp loại: Giỏi. 

   Tóm tắt: Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả bài h c Lịch sử ở trường 

THCS. 

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

 a. Lịch sử Giáo dục t nh Bắc Ninh (1945-  005)  Đồng tác gi ). Sở Giáo dục & 

Đ   tạo Bắc Ninh. 2005 

  . Trường      ẳng  ư phạm Bắc Ninh (1998 -  00 )  Đồng tác gi ) 2008  

 c.  Bài tập lịch sử ở trường THCS (Tài liệu học tập) 2014 



 d.  Lịch sử Giáo dục t nh Bắc Ninh (1945- 2015)  (B  sung và tái b n)  Đồng tác 

gi ). Sở Giáo dục   Đ   tạo Bắc Ninh. 2015 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

 a. Đề tài cấp tỉnh: Nguồn nhân l c t nh Bắc  inh trư c yêu c u của s  nghiệp 

công nghiệp hoá, hiện  ại h     t nư c. Th c trạng và khuy n nghị  Đồng tác gi ) 2004. 

  b. Đề tài cấp trường:  

 - Nâng cao hiệu quả bài h c Lịch sử dân tộc lớp 7 THCS  đồng tác giả) 2001 

 - Vấn đề giảng dạy môn Lịch sử ở trường THCS: Thực trạng và những giải pháp 

 Đồng tác giả)  

       4. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường:. 

        1. Tăng cường tính hình ảnh khi trình bày các sự kiện, hiện tượng Lịch sử - Biện 

pháp quan tr ng  để nâng cao hiẹu quả bài h c Lịch sử ở trường THCS. Kỉ yếu số 

01/2006.  

  2. Thực trạng và các biện pháp sư phạm nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bài t p 

trong dạy h c Lịch sử ở trường THCS. Kỉ yếu số 02/2006.  

 3. Các biện pháp sư phạm sử dụng đồ dùng trực quan nhằm phát triển tư d y cho 

h c sinh trong giờ h c Lịch sử ở trường THCS. Kỉ yếu số 03/2006.  

 4. Các biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả bài h c Lịch sử ở trường THCS. Kỉ 

yếu số 05/2007.  

 5. Tích hợp kiến thức Địa  ý, Văn h c, Giáo dục công dân trong dạy h c Lịch sử ở 

trường THCS. Kỉ yếu số 06/2008.  

 6. Sử dụng hiệu quả Sách giáo khoa nhằm phát triển tư d y h c sinh trong dạy h c 

Lịch sử ở trường THCS. Kỉ yếu số 08/2009.  

 7. Thăng Long - Hà Nội - Những chặng đường và những dấu ấn lịch sử. Kỉ yếu số 

11/2010 

 8. đổi mới chuẩn bị giáo án bài h c nhằm nâng cao hiệu quả dạy h c môn Lịch sử 

ở trường THCS. Kỉ yếu số 14/2012. 

 9. Hướng dẫn sinh viên tiếp c n Lịch sử q a tư  iệu - hướng đi q an tr ng trong 

đào tạo giáo viên Lịch sử theo h c chế tín chỉ. Số đặc biệt 5/2013.  

 10. Định hướng đổi mới chương trình giáo dục ở các trường phổ thông sa  năm 

2015 - thách thức đối với các cơ sở đào tạo giáo viên. Kỉ yếu số 16/2014.  

 11. Phát triển năng  ực thực hành cho h c sinh trường THCS trong dạy h c Lịch 

sử. Kỉ yếu số 18/2015.  

 



NGUYỄN THỊ THẮNG 

I. Sơ yếu lí lịch:   

  Ngày tháng năm sinh: 07/7/1982 

   Quê quán: Nghiêm Xá -  TT Chờ - H. Yên Phong - Bắc Ninh 

   Trú quán:  h  Phúc Sơn - P. Vũ Ninh - TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh 

   Chức vụ chính quyền: Phó Trưởng khoa GD Tiểu h c - Mầm non 

   Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Ngữ văn 

                                      Điện thoại: CQ  -  NR - DĐ: 0936 755 866 

    Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học  ư phạm Hà Nội năm 2004 

Chuyên ngành: Ngữ văn 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp Trường Đại học  ư phạm Hà Nội năm 2007 

Chuyên ngành: Ngữ văn 

3. Ti n sĩ   

Tốt nghiệp Trường Đại học  ư phạm Hà Nội năm 2012 

Chuyên ngành: Ngữ văn 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c: Nghệ thuật bi u hiện "cái phi lý" trong 

tác ph m Franz Kafka 

  Xếp loại: Xuất sắc 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Nghệ thuật bi u hiện "cái phi lý" trong 

tác ph m Franz Kafka 

             Xếp loại: Xuất sắc 

   Tóm tắt: Nội dung của lu n văn được triển khai thành 3 chương: Chương 1: Chi 

tiết phi  ý; Chương 2:  hông gian phi  ý; Chương 3: Nhân v t phi lý. Nội dung lu n văn 

t p trung khẳng định tài năng của nhà văn  afka q a nghệ thu t biểu hiện "cái phi lý" 

trong cuộc sống con người, việc nh n thức và mô tả "cái phi  ý" đối với Kafka vừa là một 

nhu cầu bản ngã vừa là một hành vi mang bản chất xã hội nhân văn. Nhà văn đã thực sự 

thành công khi sắp đặt nghịch lí các chi tiết, phủ một lớp voan kì ảo của huyền thoại làm 

cho chúng mang sức sống của biể  tượng và mang ý nghĩa khai q át.  hông gian sinh 

tồn của con người trong sáng tác của  afka cũng  à nơi trú ngụ đầy hiểm ác của "cái phi 

 

      Ảnh 



lý". Làm biến dạng không gian theo nhiều chiều, Kafka diễn tả thành công sự thống trị 

của hoàn cảnh, của cuộc sinh tồn đối với con người. Giữa thế giới cạm bẫy giăng  ưới 

những mê c ng không điểm tới, con người ng p ngụa trong những thiết chế quyền lực vô 

hình, h  hoàn toàn bị lạc lối. Khi xây dựng nhân v t của "cái phi lý", Kafka tạo ra một thế 

giới chứa đầy những bất thường. Đó  à những nhân v t không tên, khuyết thiếu, biến 

dạng và tha hóa đến cùng cực. Con người cô đơn,  ạc lõng trong sự pha loãng cái tôi vào 

thế giới. Trong cuộc v t lộn với "cái phi lý" mỗi nhân v t đều buộc phải cầm chắc lá vé 

số ph n bày sẵn sự tha hóa, nỗi lo âu, niềm cô đơn và cái chết. Đó cũng  à điểm nhấn tạo 

nên cái bi đát  ẫn hài hước của "cái phi lý" Kafka. 

  - Tên đề tài    n án tốt nghiệp tiến sĩ: Nhân vật trong tác ph m Franz Kafka 

             Xếp loại: Xuất sắc 

   Tóm tắt: Lu n án được triển khai thành 3 chương: Chương 1: Q an niệm về con 

người; Chương 2: Các kiểu nhân v t; Chương 3: Nghệ thu t xây dựng nhân v t. Nội dung 

của lu n án t p trung làm nổi b t sự độc đáo trong thế giới nghệ thu t của nhà văn  afka. 

Các tác phẩm của Franz Kafka bộc lộ một hệ tư tưởng mang chiều sâu nhân b n mà vô 

cùng  i   t tr ng  u n niệm củ  nh   ăn  ề c n người và cuộc sống. Quan niệm về con 

người trong xã hội hiện đại của  afka như v y, tất yếu dẫn tới các ki u nhân vật  ặc 

trưng trong sáng tác của ông: ki u nhân vật bi n dạng, ki u nhân vật phân m nh, và ki u 

nhân vật tạp chủng. Các kiểu nhân v t này không chỉ là sự cụ thể hóa bằng hình ảnh sinh 

động, ấn tượng nghệ thu t về con người trong sáng tác, mà nó còn thể hiện đặc trưng tư 

duy rất riêng của nhà văn về nhân v t trong tác phẩm văn h c. Đó  à cách tư d y nghịch, tư 

duy    chiều, “phản truyền thống” của nhà văn trong cách thức khám phá, chiếm  ĩnh và 

phản ánh hiện thực. Tài năng của nhà văn còn được thể hiện ở thao tác cụ thể khi xây 

dựng nhân v t. Mỗi tìm tòi của  afka đề  được coi là nghệ thuật của nh ng c ch t n  ộc 

   , không lặp lại ai và hầ  như không ai có thể lặp lại. Nhân v t và tác phẩm của Kafka 

đã gióng  ên hồi chuông cảnh tỉnh con người, cũng  à tiếng chuông kêu cứu, mong muốn 

giải thoát cho con người trong cuộc sống còn quá nhiều gian hiểm. Đó  à chiều sâu nhân 

b n trong tác phẩm của nhà văn, và là sức h p dẫn bền b  cùng thời gian mà ông đã tạo 

nên trên những trang văn của mình. 

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

1.  ăn học (Tài liệu h c t p một số h c phần đào tạo giáo viên trình độ Cao đẳng, ngành 

Giáo dục Tiểu h c), NXB Giáo dục Việt Nam, 2014. 

2.   c  ĩ năng  ạy học Ti ng Việt ở ti u học, (Tài liệu h c t p một số h c phần đào tạo 

giáo viên trình độ Cao đẳng, ngành Giáo dục Tiểu h c), NXB Giáo dục Việt Nam, 2014. 



3.  ăn học, Tài liệu h c t p đào tạo giáo viên ngành Giáo dục Mầm non, trình độ Cao 

đẳng, Giáo trình  ư  hành nội bộ, 2016. 

4.  èn  ĩ năng  i t  ăn   n ở ti u học, Tài liệu h c t p đào tạo giáo viên ngành Giáo dục 

Tiểu h c, trình độ Cao đẳng, Giáo trình  ư  hành nội bộ, 2016. 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

 a. Đề tài cấp tỉnh:  

  b. Đề tài cấp trường:  

1. Quan niệm nghệ thuật về c n người trong sáng tác của Franz Kafka, Trường Đại h c 

Sư phạm Hà Nội, 2011. 

2.  èn  ĩ năng ph t    chu n và vi t  úng chính t  cho sinh viên trường  Đ P Bắc 

Ninh, thành viên nhóm nghiên cứu, 2015 - 2016. 

       4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: Quan niệ  c n người sắm vai trong sáng 

tác của Franz Kafka, báo cáo hội thảo khoa h c, Trường Đại h c Sư phạm Hà Nội, 2011. 

       5. Các bài viết trong tạp chí: (ghi rõ tên bài viết và thời gian (số TC, ngày tháng) 

1. Chi ti t bi u tượng trong sáng tạo nhân vật của Franz Kafka,  Tạp chí khoa h c 

Trường Đại h c Sư phạm Hà Nội, số 2, tháng 4 năm 2008. 

2. Không gian nghệ thuật trong việc khắc họa nhân vật của Franz Kafka, Tạp chí khoa 

h c Trường Đại h c Sư phạm Hà Nội 2, số 12, tháng 9 năm 2010. 

3. C m quan về s  tồn tại ki p người qua nghệ thuật sắp  ặt chi ti t của Franz Kafka, 

Tạp chí khoa h c Trường Đại h c Sư phạm Hà Nội 2, số 15, tháng 6 năm 2010. 

4. Ki u nhân vật tạp chủng trong sáng tác của Franz Kafka, Tạp chí khoa h c - Giáo dục, 

Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, số 14, tháng 5 năm 2012. 

5. Nâng cao tính th c tiễn trong gi ng dạy th  loại truyện c  dân gian cho sinh viên Cao 

 ẳng  ư phạm Ti u học, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, tháng 5 năm 2013. 

6. Nhân vật trong tác ph m Franz Kafka, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, tháng 5 năm 

2013. 

7. Đi m nhìn trẻ th  tr ng s ng t c ch  thi u nhi của Tr n Đăng Kh    Tạp chí khoa h c 

giáo dục Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, số 16, tháng 5 năm 2014. 

8. Đ y mạnh hoạt  ộng nghiên cứu khoa học của sinh viên - Nút nh n    nâng cao ch t 

lượng     tạo theo tín ch , Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, tháng 4 năm 2015. 

9. Thân phận c n người trong sáng tác của Franz Kafka, Tạp chí khoa h c Trường Đại 

h c Sư phạm Hà Nội, số tháng 10 năm 2015. 

10. Đặc trưng tru ện ngụ ngôn củ  L. T n t i tr ng chư ng tr nh Ti ng Việt ti u học, 

Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, tháng 11 năm 2015. 



NGUYỄN THỊ THANH TÂM 

I. Sơ yếu lí lịch:   

  Ngày tháng năm sinh: 30/01/1985 

   Quê quán:   n  ư ng – Thanh Ba – Phú Thọ 

   Trú quán: T  11  Khu 3  Phường Vệ An, TP. Bắc Ninh 

   Chức vụ chính quyền: T  trưởng t  Lý-Tin 

   Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học máy tính 

                                      Điện thoại: CQ  -  NR - DĐ: 0989121336 

     

 

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học   ư phạm Hà Nội năm 2007 

 Chuyên ngành:  ư phạm Tin học. 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường Đại học  ư phạm Hà Nội năm 2011 

Chuyên ngành: Khoa học máy tính. 

II. C c công    n        ọc đã công bố: 

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c: Các hệ mật mã và an toàn thông tin 

  Xếp loại: Xuất sắc 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Rút gọn thuộc tính d a trên ma trận phân 

biệt  ược. 

             Xếp loại: Xuất sắc 

   Tóm tắt: Lu n văn phân tích các th  t toán xây dựng t p rút g n dựa trên lý 

thuyết t p thô ở hai mức. Nhờ phân tích này thấy được tổng quan vấn đề xây dựng t p rút 

g n dựa trên lý thuyết t p thô và có được hướng dẫn để thiết kế những thu t toán mới. 

Tiếp theo, lu n văn nghiên cứu hai thu t toán gần nhất được áp dụng để tăng hiệu quả 

thực thi của việc xây dựng t p rút g n dựa trên ma tr n phân biệt được 

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

 a. Đề tài cấp tỉnh:  ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

  b. Đề tài cấp trường:  ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

       4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: (ghi rõ tên bài viết và thời gian)  

 



NGUYỄN THỊ THIÊM 

I. Sơ yếu lí lịch:   

Ngày tháng năm sinh: 24/10/1986 

Quê quán: Thanh Lâm – Lục Nam- Bắc Giang 

Trú quán: Khu T p thể cổng tiền, trường Sĩ q an Chính trị, 

phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

Chức vụ chính quyền:  

Trình độ chuyên môn: thạc sĩ  í    n văn h c 

Điện thoại DĐ: 0976867170 

 

 

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học  ư phạm Hà Nội 2   năm  2009 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp Trường Đại học  ư phạm Hà Nội 2 năm  2014 

Chuyên ngành: Lí luận  ăn học 

II. C c công    n     a học đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c: 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Ngôn ng  nghệ thuật ti u thuy t Tạ Duy Anh 

Xếp loại: xuất sắc 

Tóm tắt 

Nội dung lu n văn được triển khai trong 3 chương. Chương 1đưa ra những vấn đề 

chung về ngôn ngữ nghệ thu t và ngôn ngữ tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 và sự xuất 

hiện của tiểu thuyết Tạ D y Anh. Chương 2 tác giả lu n văn tìm hiể  đặc điểm ngôn ngữ 

nghệ thu t tiểu thuyết Tạ Duy Anh trên các phương diện chính là nhãn quan ngôn ngữ và 

điểm nhìn trần thu t; ngôn ngữ người kể chuyện và ngôn ngữ nhân v t. Chương 3 tác giả 

đi tìm hiểu một số thủ pháp sáng tạo ngôn ngữ trong tiểu thuyết Tạ Duy Anh trên các 

phương diện: từ vựng, cách tổ chức cú pháp, các thủ pháp nghệ thu t, các biện pháp tu 

từ. 

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

Nhiều tác giả, Một số h c phần đào tạo GV trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Tiểu h c, 

Ti ng Việt 1, Ti ng Việt 2, NXb GD, 2014. 

 



 

 LÊ VĂN THỊNH 

I. Sơ yếu lí lịch:   

  Ngày tháng năm sinh: 10/12/1982 

   Quê quán: Cẩm Xá- Nhân Thắng- Gia Bình- Bắc Ninh 

   Trú quán: Cẩm Xá- Nhân Thắng- Gia Bình- Bắc Ninh 

   Chức vụ chính quyền:  

   Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Tâm lý 

                                      Điện thoại: CQ  -  NR - DĐ: 0985574091 

     

 

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học xã hội    nh n  ăn- Đ     . Năm 2012 

Chuyên ngành: .....Tâm Lý H c 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường 

Chuyên ngành: 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

 a. Đề tài cấp tỉnh:  ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

  b. Đề tài cấp trường:  ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 VŨ THỊ THỊNH 

I. Sơ yếu lí lịch: 

  Ngày tháng năm sinh: 10/12/1983 

   Quê quán: Nga Hoàng – Yên Giả - Quế Võ – Bắc Ninh 

   Trú quán: CT2 khu nhà ở Cát Tường, Võ Cường , TP. Bắc Ninh 

   Chức vụ chính quyền: Trưởng bộ môn Ngữ văn 

   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

Điện thoại: 0983 082 918  

 

 

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp trường Đại học  ư phạm Thái Nguyên, năm 2006. 

Ch yên ngành: Sư phạm Ngữ văn. 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường Đại học  ư phạm Thái Nguyên, năm 2012. 

Chuyên ngành: Lí lu n và phương pháp dạy h c Văn – Tiếng Việt 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c:Một số biện pháp nh m nâng cao hiệu qu  

cho quy trình ki m tra –   nh gi  – ch m – ch a – tr    il    ăn ở Trung học 

ph  thông. 

  Xếp loại:  Giỏi. 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ:Tích hợp giáo dục nh ng v n  ề khoa học 

xã hội - nh n  ăn tr ng  ạy học tác ph    ăn  u i  iệt Nam hiện  ại l p 11 THPT. 

  Xếp loại: Giỏi. 

 Tóm tắt:Trên cơ sở khảo sát thực tiễnsách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án của 

giáo viên, bài viết của h c sinh và dự giờ dạy h c tác phẩm văn x ôi Việt Nam hiện đại ở 

trường THPT, lu n văn xây dựng cơ sở lí lu n để tổ chức dạy h c tác phẩm văn x ôi Việt 

Nam hiện đại ở trường THPT theo hướng tích hợp những kiến thức khoa h c xã hội - 

nhân văn. Từ đó đề xuất được những phương hướng về nội d ng cũng như cách thức dạy 

h c tác phẩm văn x ôi Việt Nam hiện đại ở trường THPT theo hướng tích hợp những 

kiến thức khoa h c xã hội - nhân văn. Cụ thể  à đề xuất được: 

 



+ Nội dung dạy h c là những gì? 

+ Hình thức dạy h c ra sao? 

+ Phương pháp dạy h c như thế nào? 

Thử nghiệm sư phạm giảng dạy để đánh giá khả năng thực thi và hiệu quả của nội 

dung và cách thức dạy h c tác phẩm văn x ôi Việt Nam hiện đại ở trường THPT theo 

hướng tích hợp những kiến thức khoa h c xã hội - nhân văn. 

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

 - Tài liệu h c t p: ư ng dẫn th c hành, th o luận và t  học học ph n Phư ng 

pháp dạy học Ng   ăn ở THCS 2.(Vi t chung) 

3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

 a. Đề tài cấp tỉnh:  ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

  b. Đề tài cấp trường:  ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

 -  èn  ĩ năng ph t    chu n và vi t  úng chính t  ch  sinh  i n trường  Đ P Bắc 

Ninh khoa Giáo dục THCS (thời gian thực hiện đềtài: năm h c 2015-2016). 

4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: (ghi rõ tên bài viết và thời gian)  

5. Các bài viết trong tạp chí:  

 -Tích hợp giáo dục nh ng v n  ề khoa học xã hội - nh n  ăn tr ng  ạy học tác 

ph    ăn  u i  iệt Nam hiện  ại, Tạp chí Khoa h c - Giáo dục số 78, tháng 3/2012. 

 - Kĩ năng  ặt câu hỏi của giáo viên trong dạy học tác ph    ăn chư ng ở trường 

THCS, Tạp chí giáo dục số  ặc biệt, tháng 5/2013. 

 - Tích hợp giáo dục nh ng v n  ề khoa học xã hội - nh n  ăn tr ng  ạy học tác 

ph    ăn  u i  iệt Nam hiện  ại l p 11 THPT, Tạp chí giáo dục số đặc biệt, tháng 

5/2013. 

 - Dạy học ph n hó  th  tr  t nh trung  ại Việt     tr ng chư ng tr nh  g   ăn 

THCS qua hệ thống câu hỏi  ọc – hi u, Tạp chí giáo dục số 16, tháng 5/2014. 

6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường  

 

 

 

 

 

 

 

                



NGUYỄN ĐỨC THỌ 

I. Sơ yếu lí lịch: 

 

Ngày tháng năm sinh: 30/10/1961 

Quê quán: Tri Phư ng – Tiên Du – Bắc Ninh 

Trú quán: Tri Phư ng – Tiên Du – Bắc Ninh 

Chức vụ chính q yền: Trưởng ph ng 

Chức vụ Đảng: Đ ng     i n – Phó Bí thư Đ ng ủ  

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ. 

Điện thoại: CQ: (0241) 855 329 

NR: (0241) 846 578 – DĐ: 0904 460 462  

 

Quá trình đào tạo: 

 . Đại học:  

Nơi đào tạo: Trường Đại học  ư Phạ       ội 

Chuyên ngành: Kĩ Thuật   ng  ghiệp 

Tốt nghiệp năm  1982 

 .     học   

Nơi đào tạo: Trường Đại học  ư Phạ      ội 

Ch yên ngành: Lí luận    phư ng ph p  ạ  học  ĩ thuật   ng nghiệp 

Năm tốt nghiệp: 2001. 

II. Công    n        ọc đã công bố  

 1. Luận văn tốt nghiệp thạ    : 

- Tên đề tài : Tích hó  h ạt  ộng học tập củ  học sinh   ng c c t nh huống  ạ  

học KT   l p 11 T PT. 

-  ếp  oại:   ất sắc. 

2. Đề tà  ngh ên  ứu khoa họ : 

a. Đề tài cấp tỉnh: 

 1. Nguồn nhân l c t nh Bắc  inh trư c yêu c u của s  nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện  ại hó    t nư c. Th c trạng     hu  n nghị.  Đồng tác giả .  2004 

 2. Ứng dụng công nghệ thông tin xây d ng ph n mề  thí  i m ki m tra và ch m 

 i m câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học tr ng chư ng tr nh     tạo củ  trường  Đ P 

Bắc Ninh.  Đồng tác giả . 2006 – 2008.  

 b. Đề tài cấp trường: 



      ng  ộ c u hỏi trắc nghiệ   h ch  u n tr ng  ạ  học   n   ng nghệ  . 

2005 – 2006. 

3. Bà  đăng trong kỉ yếu  ủa trường: 

 1.  ột số   n  ề c n chú ý tr ng c ng t c ch   ạ  h ạt  ộng chu  n   n ở trường 

 Đ P Bắc  inh hiện n  . K    u số 01  006. 

 2.  ư ng   n  iệc  i    ịnh ch t lượng ở trường  Đ P Bắc  inh hiện n  . K  

  u số 03   006. 

3.  èn  ĩ năng  ọc   n  ẽ tr ng  ạ  học   n  ẽ  ĩ thuật ở trường  Đ P Bắc 

Ninh. K    u số 06/2008. 

4. Tích c c hoá hoạt  ộng học tập của sinh viên trong dạy học học ph n c   ĩ 

thuật 2, K    u  tháng 4/2009. 

5. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng củ    ng bộ trường  Đ P Bắc Ninh Giai 

  ạn 2005 - 2010 và 2010-2015, K    u  tháng 4/2010. 

6. Gi i bài toán vận tốc và gia tốc tr ng c  c u bốn khâu phẳng, K    u  tháng 

5/2011. 

7. Mạng lư i  iện quốc gia và v n  ề  iều ti t truyền t i  iện, K    u  tháng 

11/2011. 

8. Khó  hăn    gi i pháp nh m th c hiện tốt công tác tuy n sinh nă   01 , K    u  

tháng 4/2012. 

9. Thi ki   tr    nh gi  ở trường  Đ P Bắc Ninh, Tạp chí Giáo dục tháng 

5/2013. 

10. Sử dụng tình huống dạy học trong gi ng dạy kỹ thuật công nghiệp ở trường 

     ẳng  ư phạm Bắc Ninh, Tạp chí Giáo dục tháng 5/2014. 

11. Đ i m i thi, ki   tr     nh gi  ch t lượng tr ng     tạo - Nhiệm vụ thường 

xuyên củ  Đ ng bộ trường      ẳng  ư phạm Bắc Ninh. Tạp chí Giáo dục tháng 4/2015. 

12. Đ i m i ki m tra -   nh gi    t qu  học tập củ  sinh  i n the  hư ng   nh gi  

năng l c. Tạp chí Giáo dục tháng 11/2015. 

 

 



 

NGUYỄN THỊ THU 

I. Sơ yếu lí lịch: 

 

Ngày tháng năm sinh: 18/07/1965 

Quê quán: Song Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh. 

Trú quán:   n  ư ng – TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 

Chức vụ chính quyền: Phó trưởng khoa 

Chức vụ Đoàn thể: Chủ tịch   ng    n  h   

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

Điện thoại: 0982 814 566 

 

 

                             Quá trình đào tạo: 

 . Đại học:  

Nơi đào tạo: Đại học  ư Phạm Hà Nội  

Chuyên ngành: Giáo dục chính trị 

Tốt  nghiệp năm 2003. 

b. Cao học:  

Nơi đào tạo: Trường Đại học  ư phạm Hà Nội. 

Chuyên ngành: Qu n lí Giáo dục 

Năm tốt nghiệp: 2006 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

 1. Luận văn tốt nghiệp thạ    : 

 - Tên đề tài: Một số biện pháp qu n lí c  sở vật ch t thi t bị trường  Đ P Bắc 

Ninh 

-Xếp loại: Xuất sắc. 

2. Đề tài NCKH: 

 Một số biện pháp qu n lí t  chức hoạt  ộng cho Sinh viên khu kí túc xá. Đề tài cấp 

trường. 2007 

3. Bà  v ết  ho tà  l ệu tập huấn  ủa Sở G áo dụ  và Đào tạo Bắ  N nh:  

 Lập    h ạch ch  c c trung t   học tập cộng  ồng. 2007. 

4. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường: 

 1. Phư ng ph p  ạy học tích c c   n  ạ   ức ở trường ti u học góp ph n nâng 

cao ch t lượng giáo dục toàn diện tr ng nh  trường. Kỉ yếu số 03/2006. 



 2.  ột số  iện ph p  u n lí củ   iệu trưởng nh   n ng c   ch t lượng  ạ     

học ở trường T   .  ỉ yế  số 04/2007 

5. Bài viết đăng báo  tạp chí: 

 Th nh c ng từ s  t   hu  t    u nghề.  áo  ắc Ninh số 1599 ngày 19/10/2007. 



 NGUYỄN VĂN THUẬT 

I. Sơ yếu lí lịch:   

  Ngày tháng năm sinh: 28/11/1968 

         Quê quán: Thị trấn Chờ -  Huyện Yên Phong - BN 

   Trú quán: Thôn Trung Bạn- Thị trấn Chờ - Yên Phong - BN 

   Chức vụ chính quyền:  Giáo vụ khoa 

   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

     Điện thoại: DĐ: 0984 650 768 

 

  

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học    ư phạm Ngoại Ng   hà Nội -  năm 1992 

Chuyên ngành: .Tiếng Anh   

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường ĐH Ngoại Ngữ _ ĐH Q ốc Gia Hà Nội  năm  2009 

Chuyên ngành:  Lý lu n và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: 

Designing an ESP reading syllabus for 3rd -year students at the Social Department, 

BN Teachers' Training College. (Thiết kế  chương trình đ c hiểu Tiếng Anh chuyên 

ngành sử h c cho SV năm thứ ba khoa Xã Hội, trường CĐSP  ắc Ninh) 

             Xếp loại: .Giỏi 

   Tóm tắt: The Thesis is intended to investigate one of the problems in teaching 

English for History, the shortage of appropriate ESP reading syllabus  for students at the 

Social Department, BN Teachers' Training College. Thus the thesis aims at desgning an 

appropriate, practical and feasible ESP reading syllabus for students at the Social 

Department to facilitate their ESP learning.    

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

        1. Xây dựng đề cương bài giảng và biên soạn giáo trình môn 'Phương pháp giảng 

dạy tiếng Anh ' ( dùng cho SV khoa Ngoại Ngữ, trường CĐSP  ắc Ninh- đồng tác giả 

1999- 2000) 

 



 2. Xây dựng đề cương chi tiết bài giảng, cụ thể hóa chương trình đào tạo môn 

Tiếng Anh cho SV năm thứ nhất không chuyên theo giáo trình Lifelines - đồng tác giả 

2003 - 2004 

 3. Xây dựng chương trình và thiết kế đề cương bài giảng môn tiếng Anh  Toán 

h c. ( dùng cho SV  lớp Toán tin - khoa  Tự nhiên, trường CĐSP  ắc Ninh- đồng tác giả 

2004 - 2005) 

 4. Xây dựng đề cương chi tiết, thiết kế đêc cương bài giảng và biên soạn giáo trình 

môn Dịch 1  dùng cho SV CĐTA, hệ CĐ ngoài SP - đồng tác giả 2005 - 2007) 

 4. Xây dựng đề cương chi tiết, thiết kế đêc cương bài giảng và biên soạn giáo trình 

môn Dịch 2  dùng cho SV CĐTA, hệ CĐ ngoài SP - đồng tác giả 2009 - 2010 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

 a. Đề tài cấp tỉnh:  ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

  b. Đề tài cấp trường:  

 1. Adverbs   ( 1997- 1998) 

 2. Nouns  ( 1998- 1999) 

       4. Các bài viết trong Hội thảo 

 1. Applying the text/ genre based approach to desgn activities and samples of 

materials to teach first- year co  ege st dents .  Đường hướng thể loại/ văn bản để thiết kế 

các hoạt động dạy h c tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất )- Đồng tác giả 

 (Kỷ yếu hội thảo- Giải pháp nâng cao năng  ực Ngoại ngữ x cho SV các trường CĐ miền 

núi phía bắc- Lạng Sơn  tháng 10/2015 . 

 2.  Giảng dạy ngoại ngữ  trong chiến  ược đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. 

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho SV các trường ĐH và CĐ kh  vực phía Bắc. Bắc Ninh tháng 

12/ 2015 

       5. Các bài viết trong tạp chí: (ghi rõ tên bài viết và thời gian (số TC, ngày tháng)         

       6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường: 

 1. Đối chi u câu ti ng Anh v i câu ti ng Việt  (số 08 tháng4,  2009)                                                                                                                                                                              

 2. Một số lỗi thông thường khi sử dụng câu hỏi có - không trong Tiếng Anh, 

nguyên nhân và giải pháp (số 12 tháng5,  2011) 



 

NGUYỄN THỊ THƯƠNG 

I. Sơ yếu lí lịch:   

  Ngày tháng năm sinh: 18/11/1973 

         Quê quán: Thổ Hà, Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang 

   Trú quán: 25 Trần Lựu, Thị Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh BN 

   Chức vụ chính quyền:  Trưởng khoa 

   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

     Điện thoại: CQ: 02413855326  DĐ: 0919573189   

 

  

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội 2-  năm 1999 

Chuyên ngành: GD Tiểu h c 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp H c viện QLGD + ĐHSP Hà Nội 1   năm  2005 

Chuyên ngành:  Quản lý giáo dục 

II. C c công    n        ọc đã công bố: 

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ    : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c: Q y trình dạy tiết t p đ c lớp 4,5 (theo 

công nghệ Hồ Ng c Đại) 

  Xếp loại:  Giỏi 

           - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Những giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ 

thanh tra giáo dục Tiểu h c và giáo dục THCS ở thị xã Bắc Ninh- tỉnh Bắc Ninh trong 

giai đoạn hiện nay. 

             Xếp loại: Xuất sắc 

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

 - Tài liệu học tập: Rèn kỹ năng viết chữ đẹp, năm h c  2008-2009  đồng tác giả 

với giảng viên Nguyễn Thị Huê) 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

 a. Đề tài cấp tỉnh:  ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài)  

  b. Đề tài cấp trường:  ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

 

 



T

T 
Tên đề tài nghiên cứu   lĩn  vực ứng dụng 

Nă  

hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

Ngành, 

  ường) 

Trách 

nhiệm tham 

g      ng đề 

tài 

1 Một số biện pháp RNVSPTX cho giáo sinh 

khoa GDTH-MN  

2006- 

2007 

Trường Tác giả 

2 Một số biện pháp nâng cao chất  ượng rèn 

kỹ năng viết chữ cho sinh viên CĐSP 

2007- 

2008 

Trường Tác giả 

3 Một số biện pháp quản lý HSSV khoa 

GDTH-MN, trường CĐSP  ắc Ninh 

2014- 

2015 

Ngành Tác giả 

4 Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao 

chất  ượng rèn nghiệp vụ sư phạm cho 

HSSV ngành giáo dục Tiểu h c, khoa giáo 

dục Tiểu h c- Mầm non, trường CĐSP  ắc 

Ninh. 

2015-

2016 

Ngành Tác giả 

 

       4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: (ghi rõ tên bài viết và thời gian)..........  

       5. Các bài viết trong tạp chí: (ghi rõ tên bài viết và thời gian (số TC, ngày tháng)        

  

T

T 

Tên công trình Thể loại Nă  công bố Nơ  công bố 

1 Phát triển đảng viên trong đội ngũ 

giảng viên trẻ và sinh viên - 

những cách làm hiệu quả của 

trường CĐSP  ắc Ninh 

Bài viết về thực 

tiễn GD 

2015 Tạp chi GD 

       6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường: 

T

T 

Tên công trình Thể loại Nă  công bố Nơ  công bố 

1 Giúp các bạn HSSV chuyên ngành 

Tiểu h c tiếp c n nhanh với mô 

hình trường h c mới VN 

Bài viết về 

thực tiễn GD 

2015 Tạp san 

HSSV 

 

 

 



 

 VƯƠNG THỊ THÙY 

I. Sơ yếu lí lịch:   

  Ngày tháng năm sinh: 19/04/1988 

Q ê q án: Đồng Đoài – Đại Đồng Thành – Thu n Thành – BN 

   Trú q án: Đại Xuân – Quế Võ – Bắc Ninh 

   Chức vụ chính quyền:  

   Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tâm lý – giáo dục h c 

                                      Điện thoại: CQ  -  NR - DĐ: 0935368486 

    

 

 Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học: HV qu n lý giáo dục. Năm 2011 

Chuyên ngành: Tâm lý – giáo dục h c 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường: ĐH H H & NV – ĐH Q ốc gia Hà Nội. Tháng 01 năm 2016. 

Chuyên ngành: Tâm lý h c 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Đánh giá của người  ao động về sự công 

bằng trong tổ chức 

             Xếp loại: Giỏi 

Tóm tắt: Vấn đề đánh giá của người  ao động về sự công bằng trong tổ chức, dù 

được xem  à những đánh giá mang tính chủ q an, rất thường x yên được nghiên cứ . Các 

tác giả không những chỉ ra các  oại công bằng trong tổ chức mà còn phân tích sự ảnh 

hưởng của những đánh giá về sự công bằng đối với hành vi của người  ao động trong tổ 

chức hay tới sức khỏe tâm thần của người  ao động… Mặc dù đánh giá của người  ao 

động về sự công bằng trong tổ chức được nghiên cứ  rất nhiề  trong  ĩnh vực khoa h c 

xã hội và nhân văn trên thế giới, nhưng những nghiên cứ   iên q an đến chủ đề này hầ  

như vắng bóng ở Việt Nam. Trong khi rất nhiề  nghiên cứ  đã chỉ ra vai trò của những 

đánh giá của người  ao động về sự công bằng trong tổ chức. 

 



Từ những lí do trên và với mong muốn đóng góp ng ồn tài liệu về lý lu n cũng 

như thực tiễn  iên q an đến sự công bằng trong tổ chức, chúng tôi quyết định thực hiện 

đề tài: “Đánh g á  ủa ngườ  lao động về sự công bằng trong tổ chức”. 

Qua việc tổng hợp các tiếp c n lý thuyết và một số nghiên cứu trên thế giới về sự 

công bằng trong tổ chức được trình bày trong lu n văn này, có thể nh n thấy rằng đánh 

giá của người  ao động về sự công bằng trong tổ chức là chủ đề được nhiều tác giả quan 

tâm nghiên cứu. Với tầm quan tr ng của nó đối với sức khỏe thể chất và tâm lý của người 

 ao động, có thể nói rằng vấn đề này vẫn cần được tiếp tục nghiên cứu nhiề  hơn nữa cả 

trên bình diện chiều sâu và chiều rộng. 

Những kết quả trình bày trong lu n văn này khẳng định rằng đánh giá của người 

 ao động về sự công bằng trong tổ chức bị ảnh hưởng bởi những đặc điểm nhân khẩu 

nghề nghiệp và đặc điểm tâm lý của h . Theo đó, người  ao động tuổi càng cao, thâm 

niên công tác và mức  ương càng cao, vị trí công việc càng chắc chắn thì đánh giá của h  

về sự công bằng trong tổ chức càng tích cực. Về đặc điểm tâm  ý, người  ao động càng 

nhìn nh n cái tôi trong tổ chức một cách tích cực càng có đánh giá tích cực về sự công 

bằng trong tổ chức. Bên cạnh đó, các kết quả nghiên cứ  cũng cho phép chúng tôi kết 

lu n rằng tổ chức có ảnh hưởng đến đánh giá của người  ao động về sự công bằng. Theo 

đó, sự thừa nh n người  ao động của tổ chức và sự giúp đỡ của người quản lý trực tiếp 

đối với người  ao động càng lớn thì đánh giá của người  ao động về sự công bằng trong tổ 

chức càng tích cực. 

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

 a. Đề tài cấp tỉnh:  ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

  b. Đề tài cấp trường:  ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

       4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: (ghi rõ tên bài viết và thời gian)  

       5. Các bài viết trong tạp chí: (ghi rõ tên bài viết và thời gian (số TC, ngày tháng): 

(Các khía cạnh trong đánh giá của người  ao động về sự công bằng trong tổ chức và các 

yếu tố ảnh hưởng – Tạp chí Tâm lý h c, số 11  tháng 11 năm 2015         

       6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường: 

                                                                                                      

                                                                                     



VƯƠNG THỊ THANH THỦY 

I. Sơ yếu lí lịch:   

Ngày tháng năm sinh: 19/04/1978  

      Ảnh                       Quê quán: Đông Anh – Hà Nội 

 Trú quán: Đông Ngàn – Từ Sơn – Bắc Ninh 

 Chức vụ chính quyền: Giảng viên 

 Trình độ chuyên môn: Ths Tâm lí h c 

                                    Điện thoại: NR:    - DĐ: 0945334850  

 

  

   Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại h c: Sư phạm Hà Nội, năm: 2000 

Chuyên ngành: Tâm lý – Giáo dục 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường ĐHSP Hà Nội, năm 2013. 

Chuyên ngành: Tâm lý h c 

II. C c công    nh khoa học đã công bố: 

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Khó  hăn t   lý tr ng h ạt  ộng học ti ng 

Anh củ  sinh  i n  h   sư phạm ti ng  nh trường  Đ P Bắc Ninh  

             Xếp loại: Xuất sắc 

         Tóm tắt: SV khoa Ngoại ngữ - trường CĐSP  ắc Ninh còn gặp nhiều KKTL trong 

hoạt động h c tiếng Anh. Các em gặp khó khăn về mặt kỹ năng h c tiếng Anh nhiề  hơn 

so với mặt nh n thức và thái độ h c tiếng Anh. 

 2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

 3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

 4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: 

 5. Các bài viết trong tạp chí:  

6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường: 

                                                                                                                                                                                

 



 

NGUYỄN VĂN THỤY  

I. Sơ yếu lí lịch:   

                 Ngày tháng năm sinh: 26/11/ 1976 

                Quê quán:  Ng  Xá -  Hoài Thượng - Thu n Thành - Bắc Ninh  

               Trú quán: Ng  Xá -  Hoài Thượng - Thu n Thành - Bắc Ninh  

                Chức vụ chính quyền: Giảng  viên  khoa Nhạc- H a- TD- GD

 QPAN  

               Trình độ chuyên môn: Cử nhân  

                    Điện thoại: DĐ: 0912 585030, CQ: 02413822723. 

    

 Quá trình đào tạo: 

    Đại học:  Nhạc Viện Hà Nội         

          Tốt nghiệp trường Nhạc Viện Hà Nội         ă   006 

          Ch yên ngành: Sư phạm Âm nhạc    

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại học 

 1. Tên đề tài:    n văn tốt nghiệp đại h c: “ i i pháp nâng cao ch t lượng học dân ca ở 

trường      ẳng  ư phạm Bắc Ninh", Xếp loại:  Giỏi.  

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:   

 a. Đề tài cấp trường:" Góp ph n phát tri n nhân cách trẻ mẫu giáo thông qua các 

ca khúc m m non"  Đồng tác giả). 

  4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị 

  5. Các bài viết trong tạp chí:          

  6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường: 

 

  

 

 

 

 



 

 BÙI THỊ THU THỦY 

I. Sơ yếu lí lịch:   

  Ngày tháng năm sinh: 17/10/1991 

  Q ê q án: Đoàn  ết – Phù Lãng – Quế Võ – Bắc Ninh 

   Trú q án: Đoàn  ết – Phù Lãng – Quế Võ – Bắc Ninh 

                                       Chức vụ chính quyền: Giảng viên 

   Trình độ chuyên môn: Đại h c 

                                      Điện thoại: CQ  -  NR - DĐ: 01669018018/01233212536 

     

 

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học  ư phạm Hà Nội 2 năm 2013 

Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non 

II. C c công    nh khoa học đã công bố: 

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

       - Tên đề tài khóa lu n tốt nghiệp đại h c: SỬ DỤNG TEST DENVER TRONG 

ĐÁNH G Á SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ 2 – 3 TUỔI 

  Xếp loại:  Xuất sắc 

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

 a. Đề tài cấp tỉnh: (ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài  chưa có 

  b. Đề tài cấp trường: (ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài  chưa có 

       4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: (ghi rõ tên bài viết và thời gian) chưa có 

       5. Các bài viết trong tạp chí: (ghi rõ tên bài viết và thời gian (số TC, ngày tháng)     

chưa có 

       6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường:chư  có                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 



 

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 

I. Sơ yếu lí lịch: 

  Ngày tháng năm sinh: 15/9/1980 

   Quê quán: Thuận Thành – Bắc Ninh 

   Trú quán:  hung cư   t Tường –  õ  ường – T.P Bắc Ninh  

   Chức vụ chính quyền: Chuyên viên, Gi ng viên 

   Trình độ chuyên môn: Ti n sỹ Địa lý 

                                      Điện thoại: CQ  -  NR - DĐ: 0915102004/0966412575 

   

 

Quá    n  đ    ạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học   ư phạm Hà Nội năm 2002 

 Chuyên ngành:  ư phạ  Địa lý. 

2. Thạ    :  

Tốt nghiệp trường Đại học  ư phạm Hà Nội năm 2006 

Chuyên ngành: Khoa học Địa lý. 

3. Tiến   :  

Tốt nghiệp trường: Đại học  ư phạm Hà Nội năm 2016 

Chuyên ngành: Địa lý học 

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c: Xây d ng b n  ồ hệ thống giáo dục ph  

thông t nh Bắc Ninh 

  Xếp loại: Xuất sắc 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Th c trạng phát tri n các khu kinh t  cửa 

kh u  ùng Đ ng Bắc Việt Nam. 

 Xếp loại: Xuất sắc 

 Tóm tắt: Lu n văn phân tích đánh giá các điều kiện và thực trạng phát triển các 

khu kinh tế cửa khẩ  vùng Đông Bắc Việt Nam. Từ thực trạng phát triển lu n văn đưa ra 

những định hướng trong tương  ai và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thành công 

định hướng phát triển. 

 



  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp tiến sĩ: Chuy n dịch c  c u kinh t     t c  ộng của 

nó t i phát tri n    thị t nh Bắc Ninh. 

 Xếp loại: Xuất sắc 

  Tóm tắt: Lu n văn phân tích, đánh giá q á trình ch yển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh 

Bắc Ninh trong giai đoạn 2000 – 2012. Quá trình chuyển dịch đúng hướng đã có những 

tác động tích cực tới phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh: biến đổi chức năng, nâng b c đô thị; 

thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội đô thị; thúc đẩy cơ sở hạ tầng đô thị; thay đổi quy 

hoạch, kiến trúc đô thị nhưng bên cạnh đó nó cũng gây những tác động tiêu cực tới đô thị 

Bắc Ninh. Lu n văn cũng đã đưa ra được định hướng và các giải pháp cho quá trình 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển đô thị của tỉnh bền vững trong tương  ai. 

2. Các bài viết trong tạp chí:  

1. Th c trạng phát tri n công nghiệp Bắc Ninh trong thời          Đ . Kỷ yếu 

hội thảo khoa h c: Nghiên cứu khoa h c và đạo tạo giáo viên Địa lý (Kỷ niệm 55 năm 

thành l p khoa Địa lý), tr. 118 - 125.  N   Đại h c sư phạm Hà Nội, năm 2011. 

2. Phát tri n công nghiệp Bắc  inh gi i   ạn 2000 - 2012. Tạp chí khoa h c - Đại 

h c sư phạm Hà Nội, số 2, tr. 169 – 174, năm 2012. 

3. Chuy n dịch c  c u nông nghiệp Bắc  inh the  hư ng s n xu t hàng hóa ch t 

lượng cao. Tạp chí khoa h c - Đại h c Vinh, t p 44 - số 2B, tr. 80 – 88, năm 2015. 

4. Hoạt  ộng các KCN t nh Bắc  inh gi i   ạn 2000 - 2012. Tạp chí khoa h c - Đại h c 

Thành phố Hồ Chí Minh, số 1, tr. 60 – 69, năm 2015. 

5. Vốn   u tư tr c ti p nư c ngoài ở t nh Bắc Ninh. Tạp chí khoa h c - Đại h c sư 

phạm Hà Nội, số 3, tr. 154 – 159, năm 2015. 

6. Nh ng t c  ộng của chuy n dịch c  c u kinh t    n phát tri n    thị t nh Bắc 

Ninh". Tạp chí khoa h c - Đại h c Quảng Nam, số 7, năm 2016. 

3. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường: 

 1. Gi i thiệu    hư ng dẫn sử dụng trang web Skydoor.net cho chuyên ngành Việt 

Nam học. Kỷ yế  trường CĐSP  ắc Ninh., số 07/11-2008, tr.77 – 79.       

2. Sử dụng b n  ồ  lược  ồ    xây d ng các bài tập tr  ch i tr ng gi ng dạ   ịa lý 

l p 7. Kỷ yế  trường CĐSP  ắc Ninh., số 12/05-2011, tr.75 – 77, 111.    

3. Nâng cao tính th c tiễn trong gi ng dạ    i “Đặc  i m chung của khí hậu Việt 

   ” ở trường  Đ P Bắc Ninh. Tạp chí Khoa h c Giáo dục, số, tr.53, 79, năm 2013.                                                                                              

 . Định hư ng về cách học củ  sinh  i n tr ng     tạo theo hệ thống tín ch . Tạp 

chí Khoa h c Giáo dục, số 16, tr.71, 99-100, năm 2014. 

 



 

NGUYỄN NHƯ TRUNG  

I. Sơ yếu lí lịch:   

                 Ngày tháng năm sinh: 22/8/1974 

                Quê quán: Từ Sơn - Bắc Ninh 

               Trú quán: Trang Liệt -Từ Sơn - Bắc Ninh 

                Chức vụ chính quyền:   Giảng viên GDTC 

               Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục h c  

                    Điện thoại: DĐ: 0903297202, CQ: 02413822723. 

     

Quá trình đào tạo: 

   1. Đại học   Trường Đ  T TT TW1          

          Tốt nghiệp trường Đ  T TT Từ   n Bắc Ninh-  ă  1  6 

          Chuyên ngành:  Cầu lông 

   2. Thạc sĩ   i    ục th  ch t  

          Tốt nghiệp trường Đại học Đ  T TT Từ   n Bắc Ninh -  ă   005 

          Chuyên ngành: Giáo dục th  ch t   

II. C c công    n        ọc đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại học 

 1. Tên đề tài: So sánh hiệu quả của kĩ th  t phông và đ p cầu. 

 1. Luận văn tốt nghiệp thạ    : 

 1. Tên đề tài: 

  Nghiên cứu xây dựng chương trình môn h c tự ch n cho SV trường  CĐSP  ắc Ninh. 

  2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

 3. Đề tài nghiên cứu khoa học:   

 a. Đề tài cấp trường: 

  1. Chi ti t chư ng tr nh     ề cư ng   i gi ng môn Th  dục  ùng    gi ng dạy hệ Cao 

 ẳng sư phạm M n non ở trường  Đ P Bắc  inh   Đồng tác gi )- 2004 

  2. Xây dựng chương trình và đề cương bài giảng môn " Giáo dục th  ch t" cho hệ 

CĐSP theo kh ng chương trình mới.   Đồng tác giả). 2005. 

3. Xây dựng đề cương bài giảng môn " Giáo dục thể chất" theo chương trình của Bộ Giáo 

dục Đào tạo.   Đồng tác giả). 2007. 

 

 

 



 

 NGUYỄN QUỐC TUẤN 

I. Sơ yếu lí lịch:                            

  Ngày tháng năm sinh: 26/10/1976 

   Q ê q án:  ã Đào Mỹ- Huyện Lạng Giang- Tỉnh Bắc Giang 

   Trú quán: 58 Nguyễn Văn Cừ, P Ninh Xá- Thành phố Bắc Ninh 

   Chức vụ chính quyền: Phó trưởng phòng 

   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

                                      Điện thoại: CQ  -  NR - DĐ: 0241.3.822614. 0919585439 

 

 

Quá trình đào tạo: 

 . Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại h c: 

  Trường Đại h c Mĩ th  t công nghiệp Hà Nội. Năm 2000 

Chuyên ngành: .Thiết kế trang trí Nội- Ngoại thất 

b. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường Đại h c:Trường Đại h c Mĩ th  t công nghiệp Hà Nội. Năm 

2009 

Chuyên ngành: Thiết kế Mĩ th  t công nghiệp  

II. C c công    n        ọc đã công bố . 

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ    : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c: Thiết kế trang trí nội thất trung tâm 

thương mại 

  Xếp loại:  Khá 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Chất liệu tre Việt Nam trong thiết kế sản 

phẩm nội thất 

           - Xếp loại: Xuất sắc 

 - Tóm tắt: Nghiên cứu vẻ đẹp, đặc điểm tổng hợp của tre Vệt Nam và các cách 

thiết kế đặc thù cho chất liệu này. Thiết kế một bộ sản phẩm bàn ghế sofa bằng chất liệu 

tre. 

         2. Sách tham khảo, tài liệu học tập:  

           - Tài liệu h c t p Mĩ   uật, dùng cho ngành Giáo dục Mầm non. 

         3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

 



 a. Đề tài cấp tỉnh. 

  b. Đề tài cấp trường: 

            - Dạy bố cục trong tranh vẽ lứa tuổi theo hướng đổi mới ( 2005) 

            - Thực trạng và các biện pháp nâng cao hiệu quả dạy môn trang trí tỉnh Bắc Ninh 

        4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: 

        5. Các bài viết trong tạp chí:  

            - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh trường Cao đẳng Sư 

phạm Bắc Ninh, Tạp chí giáo dục. Số đặc biệt 11. 2015 

        6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường:  

           - Chất liệu tre trong thiết kế sản phẩm nội thất. Bài viết kỷ yế  trường số 6. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NGUYỄN MINH TUYỀN 

I. Sơ yếu lí lịch:   

  Ngày tháng năm sinh: 17/02/1984 

         Q ê q án: Tam Sơn - Từ Sơn- Bắc Ninh 

   Trú quán: Số 35- Nguyễn Gia Thiều – Suối Hoa – Bắc Ninh 

   Chức vụ chính quyền: Trưởng khoa BD-QLVLVH 

   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

                                      Điện thoại: CQ  -  NR - DĐ:0167.88.99.555 

 

 

    Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp Trường Đại học  Thủy Lợi  năm 2007 

Ch yên ngành:  ĩ th  t cơ sở hạ tầng ( CTN) 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường.Viện Khoa h c giáo dục Việt Nam – Đại H c Sư phạm Hà Nội 

năm 2012 

Chuyên ngành: .Quản lý giáo dục 

II. C c công    nh khoa học đã công bố: 

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c:Quản lý hệ thống cấp nước thành phố Bắc 

Ninh đến năm 2015 

  Xếp loại:   

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Biện pháp quản  í  phương tiện dạy h c ở 

trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh 

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

       4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: (ghi rõ tên bài viết và thời gian)..........  

       5. Các bài viết trong tạp chí: (ghi rõ tên bài viết và thời gian (số TC, ngày tháng)    

- Biện pháp qu n lí phư ng tiện dạy học ở trường      ẳng  ư phạm Bắc Ninh – 

Tạp chí Giáo dục, tháng 3/2013; 

 



- Ph ng tr      n    sinh  i n trường học  ư i s  l nh  ạo củ  Đ ng ủ  trường 

     ẳng  ư phạm Bắc Ninh  khóa IV nhiệm kì 2010-2015– Tạp chí Giáo dục, tháng 

4/2015. 

- Một  số  biện  pháp  nâng  cao  ch t  lượng   ào  tạo  tín ch  ch  sinh  i n trường 

     ẳng  ư phạm Bắc Ninh  – SKKN x p bậc 4/4, Sở GD&ĐT  ắc Ninh năm 2015.  

- Qu n lý phư ng tiện dạy học tại trường      ẳng  ư phạm trong bối c nh hiện 

nay –Tạp chí giáo dục tháng 7 năm 2015. 

            6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường:  

- Xây d ng hành vi ứng xử  ăn hó  tr ng    n  i n th nh ni n trường      ẳng 

 ư phạm Bắc Ninh, Ch yên đề khoa h c giáo dục trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh số 

16 tháng 5 năm 2014; 

- Phát huy vai trò củ  Đ  n th nh ni n trong việc giáo dục tư tưởng chính trị   ạo 

 ức, lối sống và kỹ năng ch  Đ  n  i n– T p san h c sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sư 

phạm Bắc Ninh năm 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LƯU THỊ NGỌC TUYẾT 

 

I. Sơ yếu lí lịch:   

  Ngày tháng năm sinh: 18/9/1981 

   Quê quán: P. Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang 

   Trú q án: Phường Tiền An, TP. BN, Bắc Ninh 

   Chức vụ chính quyền:  

   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lịch sử 

                                      Điện thoại: CQ  -  NR - DĐ: 0168.666.0248 

   

   

Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp: Trường Đại h c Sư phạm Thái Nguyên; năm 2003 

Chuyên ngành: Cử nhân Sư phạm Lịch sử 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường Trường Đại h c Sư phạm Thái Nguyên; năm 2008 

Chuyên ngành: Thạc sĩ Lịch sử 

II. C c công    n   hoa học đã công bố  

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c: Mối quan hệ giữa Trung quân – Ái 

quốc    ng  ư  ưởng củ  c c văn   ân sỹ p u yêu nước nửa cuối thế kỷ XIX 

  Xếp loại:  Xuất sắc 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Tân T     Sơn Dương – Tuyên Quang) 

Thủ đô   u g ải phóng 

             Xếp loại: Giỏi 

   Tóm tắt: Tìm hiểu về bối cảnh ra đời và hoạt động của Thủ đô  h  giải phóng tại 

Tân Trào, Tuyên Quang; Vai trò của thủ đô kh  giải phóng Tân Trào đối với thắng lợi 

của Cách mạng tháng Tám năm 1945 

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

 a. Đề tài cấp tỉnh:  ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

  b. Đề tài cấp trường:  ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

       4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: (ghi rõ tên bài viết và thời gian)  

 



       5. Các bài viết trong tạp chí: (ghi rõ tên bài viết và thời gian (số TC, ngày tháng) 

       1. Khởi nghĩ  chống Ph p  ùng Đ ng Bắc Bắc Kỳ cuối th  k  XIX, tr 36- 40, Tạp chí 

Lịch sử Quân sự, số 255, 2013. 

       2. Hoạt  ộng chống Pháp củ  Đè   ăn Tr  – thủ lĩnh người Thái ở Tây Bắc (1884 – 

1888),  Tạp chí Lịch sử Quân sự, tháng 10, 2014 

       3. Hoạt  ộng chống Pháp của các thủ lĩnh   n  ư ng  ùng T   Bắc Bắc Kỳ qua một 

  i tư liệu từ phía Pháp, tr 42- 45, Tạp chí Lịch sử Quân sự, số 297, 2015. 

      4. Cuộc khởi nghĩ  của T ng Kiêm ở     B nh nă  1 0   u   ột số tư liệu m i, Tạp 

chí Khoa h c, Trường ĐHSP Hà Nội, tháng 3 – 2015. 

      5. V n  ề    n   t và phát triên l c lượng trong phong trào C n  ư ng chống Pháp 

ở miền núi Bắc Kỳ cuối th  k  XIX, Tạp chí Lý lu n Chính trị, tháng 3 – 2015. 

      6. Nghiên cứu về mối quan hệ    n   t chi n   u của nhân dân vùng Tây Bắc nư c 

t     nh n   n Thượng L     u th  k  XX, Tạp chí Giáo dục, số Đặc biệt, tháng 4- 2015.   

        .    ng Đ nh Kinh – thủ lĩnh t i    của dân tộc Tày trong phong trào chống Pháp 

ở Lạng   n cuối th  k  XIX; tr 62- 63, 66, Tạp chí Giáo dục, số Đặc biệt, tháng 11- 2015   

       6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường: 

1. Đ  dạy tốt   i “ uộc kháng chi n chống Tống tr n s ng  hư  gu ệt (1075- 1077) 

tr ng chư ng tr nh Lịch sử l p 7, tr 70-72, Kỷ yếu Khoa h c – Giáo dục, số 9- 2009. 

 . Đ nh  ăn Phạm, K  y u Khoa học – Giáo dục, năm 2010. 

3. Thám hoa Nguyễn Danh Th c, K  y u Khoa học – Giáo dục, số 13- 2011. 

 

                                                                                                      

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 

I. Sơ yếu lí lịch:   

Ngày tháng năm sinh: 16/10/1974 

Quê quán: Xã Nội Duệ- Huyện Tiên Du- Tỉnh Bắc Ninh 

 Trú quán: Thị trấn Lim- Tiên Du- Bắc Ninh 

 Chức vụ chính quyền: Phó trưởng khoa Ngoại Ngữ 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

                                    Điện thoại: CQ  -  NR: 02413501818 - DĐ: 0944427859 

 

 

    Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp: Trường Đại học  Ngoại Ng - Đại học Quốc Gia Hà Nội  

Năm: 1998 

Chuyên ngành:  Tiếng Anh 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp: trường Đại h c Victoria và Đại h c Hà Nội 

Năm: 2010 

Ch yên ngành: Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 

II. C c công    nh khoa học đã công bố: 

1. Luận văn tốt nghiệp đại học và thạ      t ến   : 

- Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: “Hiệu quả của việc sử dụng phương pháp đóng 

vai trong hoạt động nhóm nhằm phát triển khả năng nó  lưu loát  ủa sinh viên chuyên 

tiếng Anh” 

 - Xếp loại: Tốt 

 - Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu việc v n dụng phương pháp đóng vai “Ro e-p ay” trong 

việc giảng dạy kỹ năng nói tiếng Anh và nghiên cứu hiệu quả của việc v n dụng phương 

pháp đó nhằm phát triển khả năng nói đặc biệt  à độ  ư   oát trôi chảy (Fluency)  

2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

- Xây dựng đề cương bài giảng và biên soạn giáo trình môn Phương pháp giảng dạy tiếng 

Anh  Đồng tác giả) (Dùng cho sinh viên khoa Ngoại Ngữ- Trường CĐSP  ắc Ninh  năm 

1999- 2000. 

- Đề cương bài giảng môn tiếng Anh cho lớp Cao đẳng- KT 2001- 2002 

 



- Thiết kế đề cương bài giảng môn Tiếng Anh Toán h c cho sinh viên cao đẳng Toán- 

Tin  đồng tác giả) 2004- 2005. 

- Xây dựng chương trình chi tiết, thiết kế đề cương bài giảng và biên soạn giáo trình tiếng 

Anh chuyên ngành Kinh tế thương mại (dùng cho sinh viên lớp CĐ Tiếng Anh, hệ 

CĐNSP   đồng tác giả) 2005- 2007. 

 3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

a. Đề tài cấp ngành: “Ngh ên  ứu những yếu tố tớ  độ lưu loát trô   hảy trong kỹ năng 

nói tiếng Anh của sinh viên chuyên tiếng Anh- trường CĐSP Bắ  N nh” – năm 2013 

b. Đề tài cấp trường:  

- Passive voice năm 1997- 1998 

- Word formation- Affixation năm 1998- 1999 

 4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị:  

- Bài viết “Những lỗi sinh viên Việt Nam thường gặp khi nói tiếng Anh và các cách 

khắc phụ ” (Common m  take  made by V etnamese students when speaking English 

and how to solve these errors)- Kỷ yếu hội thảo khoa h c: Chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho 

sinh viên các trường đại h c và cao đẳng khu vực phía Bắc. 

Tóm tắt: Bài viết chỉ rõ những lỗi của người Việt Nam h c tiếng Anh nói chung và sinh 

viên Việt Nam h c tiếng Anh nói riêng thường hay mắc phải khi nói tiếng Anh như: n ốt 

âm  so nd omission , phát âm sai  so nd mismatch  hay thường đệm thêm một số âm 

(addition of extra sounds). Từ những lỗi đó, bài viết tìm ra nguyên nhân và những giải 

pháp thiết thực nhằm khắc phục những lỗi đó. 

- Bài viết “Improving non- Engl  h major’   poken Engl  h  n  la    n V etname e 

College ”- Kỷ yếu hội thảo khoa h c: Trường CĐSP Nam Định- tháng 6/2016 

Tóm tắt: Mặc dù vẫn còn những tồn tại trong lớp h c tiếng Anh mà giáo viên phải đối 

mặt thì vẫn rất cần thiết và hoàn toàn có thể cải thiện khả năng nói của sinh viên chỉ cần 

chúng ta nỗ lực và t n dụng tối đa môi trường h c. Bài viết này bàn về tính thiết yếu và 

thu n lợi của việc cải thiện kỹ năng nói, gợi ý các cách tiếp c n nhằm kích thích sinh viên 

nói. 

5. Các bài viết trong tạp chí:  

Bài viết: “Đổi mớ  phương pháp g ảng dạy tiếng Anh  ho   nh v ên” – Báo Bắc Ninh số 

3822- ngày 6/6/2016. 

Tóm tắt: Trong quá trình hội nh p và phát triển, giáo dục Việt Nam nói chung và giáo 

dục ngoại ngữ nói riêng xuất hiện nhu cầ  ngày càng tăng về những người có khả năng 

giao tiếp, sử dụng thành thạo tiếng Anh để tiếp thu khoa h c, kỹ thu t và công nghệ tiên 



tiến trên thế giới. Tiếng Anh nhanh chóng trở thành một môn h c trong chương trình các 

cấp h c. Với trường Cao Đẳng sư phạm Bắc Ninh, việc đổi mới phương pháp giảng dạy 

đã và đang được các giảng viên hết sức quan tâm nhằm nâng cao chất  ượng dạy và h c 

tiếng Anh của trường. Bài viết đề c p đến một số vấn đề liên quan đến thực trạng h c 

tiếng Anh trong trường Cao Đẳng sư phạm Bắc Ninh và các bước đổi mới trong phương 

pháp giảng dạy để đạt hiệu quả cao nhất. 

       6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường: 

Bài viết: “Hoạt động đô  trong dạy học kỹ năng nó ” - Kỷ yếu số 13- tháng 11/2011 

- Bài viết đề c p đến tầm quan tr ng của việc sử dụng hoạt động đôi “pairwork” trong 

quá trình giảng dạy môn tiếng Anh không chỉ trong giờ luyện kỹ năng nói mà trong các 

giờ dạy kỹ năng khác như: nghe, đ c. Bài viết còn đưa ra các dạng bài t p thực hành áp 

dụng hoạt động đôi như: bài t p thảo lu n để điền vào thông tin còn trống; thảo lu n để 

đưa ra ý kiến còn trống.                                                                                                                                                                               

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 NGUYỄN THỊ THÚY VÂN 

I. Sơ yếu lí lịch:   

  Ngày tháng năm sinh: 13/8/1988 

   Quê quán: Lạc Vệ - Tiên Du - Bắc Ninh 

   Trú quán: 49 – Ng c Hân công chúa – Ninh Xá – TP Bắc Ninh 

   Chức vụ chính quyền:  

   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Toán h c 

                                      Điện thoại: CQ  -  NR - DĐ: 0985.306.189 

 

 

    Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp: Trường Đại học  ư phạm Hà Nội 2, năm 2010. 

Chuyên ngành: Sư phạm Toán. 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp: Trường Đại học  ư phạm Hà Nội,  năm 2012. 

Chuyên ngành: Toán giải tích (Giải tích hàm). 

II. C c công    nh khoa học đã công bố: 

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

 - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp đại h c: Ứng dụng lí thuy t hàm bi n phức trong 

một số bài toán về phư ng tr nh h      phư ng tr nh s i ph n. 

  Xếp loại: Xuất sắc. 

 - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Hàm ch nh hình dọc the  trường  ect  

ch nh hình. 

             Xếp loại: Xuất sắc. 

   Tóm tắt: Nội dung của đề tài nghiên cứu vấn đề xoay quanh những tính chất của 

trường véctơ chỉnh hình F  với một điểm tới hạn 
0z . Đề tài nói lên rằng nếu F  khả 

tuyến tính tại điểm 
0z  và ma tr n tuyến tính của nó  à chéo hóa được với từng cặp giá trị 

riêng có tỉ số dương thì một hàm chỉnh hình trên các đường cong tích phân phức của F  

và có khai triển Taylor tại điểm 0z  sẽ chỉnh hình trên một t p con mở của M  chứa điểm 

0z . 

 Các kết quả chính đạt được là: 

 1. Đưa ra sự đánh giá về hệ số trong khai triển tiệm c n của một hàm chỉnh hình 

 tương tự như bất đẳng thức Cauchy cổ điển của hàm chỉnh hình trên hình tròn). 

 



2. Giả sử F  là một trường véctơ chỉnh hình trên đa tạp phức M , khả  tuyến tính 

tại điểm tới hạn cô l p 
0

z với  ma tr n tuyến tính A   à chéo hoá được và các tỉ số 
j

k




 của 

tất cả các giá trị riêng của ma tr n A   à dương.  hi đó nếu một hàm   là F - chỉnh hình  

trên M , có chuỗi Taylor tại điểm 
0

z  thì   chỉnh hình trên t p Sat(
0

z , F ). 

 3. Đưa ra hai phản ví dụ về hàm không chỉnh hình trên 
2D  nhưng chỉnh hình d c 

theo m i đường cong tích phân của một trường véctơ chỉnh hình F , trong đó trường 

véctơ F  có hai giá trị riêng mà tỉ số giữa chúng không là số thực dương. 

       2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

 - Ngô Sách Đăng - Nguyễn Thị Hồng Nhung - Nguyễn Thị Thảo Nguyên - 

Nguyễn Thị Thúy Vân - Tạ Hồng Vân, Tài liệu học tập một số học ph n     tạo giáo 

 i n tr nh  ộ c    ẳng ngành Giáo dục Ti u học, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014. 

 - Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Nguyễn Thị Thúy Vân - Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Tài 

liệu học tập một số học ph n     tạ  gi    i n tr nh  ộ c    ẳng ngành Giáo dục Ti u 

học, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014. 

 - Trịnh Thị Ngà – Trần Thị Hồng Minh – Tạ Hồng Vân - Nguyễn Thị Thúy Vân, 

Tài liệu học tập một số học ph n     tạ  gi    i n tr nh  ộ c    ẳng ngành Giáo dục 

M m non, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012. 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa học:  

 a. Đề tài cấp tỉnh: (ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

  b. Đề tài cấp trường: (ghi rõ tên đề tài và thời gian thực hiện đề tài) 

       4. Các bài viết trong Hội thảo, hội nghị: (ghi rõ tên bài viết và thời gian)  

       5. Các bài viết trong tạp chí: (ghi rõ tên bài viết và thời gian (số TC, ngày tháng)  

 - Về bài toán chuy n  ộng tr n   ng nư c, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt 5/2013, 

ngày 12 tháng 4 năm 2013. 

 - Hàm ch nh hình dọc the  trường  éct  ch nh hình, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt 

5/2013, ngày 12 tháng 4 năm 2013. 

 - Một số dạng toán về hình khối – hình hộp ch  nhật, hình lập phư ng tr ng 

chư ng tr nh   n T  n ở ti u học, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt 4/2015, ngày 12 tháng 

3 năm 2015. 

 - Một số dạng bài toán về chuy n  ộng củ  h i  i   ồng hồ, Tạp chí Giáo dục, Số 

17/2015, tháng 11 năm 2015. 

        6. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường: 



 - Một số lưu ý  hi gi i toán ti u học b ng phư ng ph p s   ồ   ạn thẳng, Khoa 

h c – Giáo dục, Số 13, 11 – 2011. 

 -  ư ng dẫn sinh viên gi i toán b ng phư ng ph p tính ngược từ cuối, Khoa h c 

– Giáo dục, Số 14, 4 – 2012. 

 - Vận dụng lý thuy t toán cao c p – lý thuy t ánh xạ vào dạy học Toán ở Ti u học, 

Khoa h c – Giáo dục, Số 16, 5-2014. 

 

                                                                                                                                                         

 

 



NGUYỄN THỊ THU VIỆN 

 

I. Sơ yếu lí lịch:   

  Ngày tháng năm sinh: 23/06/1972 

   Q ê q án: P. Dĩnh  ế- T.P Bắc Giang- Tỉnh Bắc Giang 

 Trú q án: Đường Võ Cường 52- Khu Bồ Sơn –  Phường Võ    

Cường – Thành phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh 

   Chức vụ chính quyền: Trưởng khoa Ngoại ngữ 

   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ  

                                      Điện thoại cơ q an: 0241. 3824851     

     Điện thoại nhà riêng: 0985721629 

 

 

    Quá trình đào tạo: 

1. Đại học:  

Tốt nghiệp: Trường Đại h c Ngoại ngữ-ĐHQG Hà Nội, năm 1998. 

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp: Trường Đại h c La Trobe-Australia,  năm 2004. 

Chuyên ngành: Ngôn ngữ h c ứng dụng 

II. C c công    nh khoa học đã công bố: 

1. Luận văn tốt nghiệp đại họ  và thạ      t ến   : 

Tên lu n văn: “Learning English: Power and empowerment for Vietnamsese 

students” 

         Tóm tắt: Bài viết phân tích những ảnh hưởng văn hóa, xã hội đối với việc h c ngoại 

ngữ của người Việt nam từ thời Pháp thuộc đến nay và đưa ra một số biện pháp chiến 

 ược nhằm nâng cao hiệu quả của việc h c Tiếng Anh cho sinh viên Việt nam hiện nay. 

2. Sách tham khảo, tài liệu học tập 

TT Tên sách Nă  xuất bản 

1 

Tài liệu h c t p: Một số h c phần đào tạo GV trình độ CĐ 

ngành GDMN: Công nghệ thông tin và ứng dụng CNTT; 

Tiếng Anh 

 

 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 2012 

 



3. Đề tài nghiên cứu khoa học 

STT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt 

đầu hoàn 

thành/ 

năm kết 

thúc 

Đề tài cấp Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

01 Biên soạn giáo trình Tiếng Anh 

địa lý cho sinh viên không 

chuyên ngoại ngữ hệ CĐSP 

2004-2005 Cấp trường Đồng chủ đề tài 

02 Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc 

nghiệm khách quan môn Tiếng 

Anh cho sinh viên hệ CĐSP 

2005-2006 

 

Cấp trường Đồng chủ đề tài 

03 Phương pháp giảng dạy môn ngữ 

âm Tiếng Anh (cho sinh viên 

chuyên Tiếng Anh ở trường 

CĐSP  ắc Ninh) 

2006-2007 Cấp trường Đồng chủ đề tài 

04 Rà soát, điều chỉnh chương chình 

chi tiết và viết đề cương môn h c 

một số h c phần Tiếng Anh 

ch yên theo đào tạo tín chỉ 

2014-2015 Cấp trường Đồng chủ đề tài 

05 Viết bài cho kỉ yếu khoa h c và 

biên soạn giáo trình cho ngành 

Tiểu h c 

2015-2016 Cấp trường Đồng chủ đề tài 

06 Tài liệu Hướng dẫn thực hành, 

thảo lu n và tự h c môn  Phương 

pháp dạy h c Tiếng Anh 2 và 

RLNVSP 

2012-203 Cấp trường Chủ đề tài 

07 Tài liệu h c t p môn  ĩ năng 

ngôn ngữ (nâng cao)- Dùng cho 

sinh viên ch yên ngành sư phạm 

Tiếng Anh 

2013-2014 Cấp trường Chủ đề tài 

 



4. Bà  đăng trên tạp  hí trong nước :  

 

TT Tên công    n  
Nă  

công bố 
Tên  ạp c í 

1 - Giúp người h c ngoại ngữ vượt qua 

cảm giác ngại mắc lỗi khi h c ngoại ngữ 

là yếu tố quan tr ng góp phần làm cho 

quá trình h c ngoại ngữ hiệu quả.  

tháng 

5/2013. 

 

Tạp chí giáo dục 

2 - Tăng cường hoạt động nhóm trong các 

giờ luyện tiếng Anh cho sinh viên 

trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh 

tháng 

4/2015 

 

Tạp chí Giáo dục 

3 - Vai trò của các hoạt động trải nghiệm 

thực tế đối với việc phát triển năng  ực 

ngoại ngữ cho sinh viên   

tháng 

11/2015 

 

Tạp chí giáo dục 

4 Writing test-items for Eng ish 9  Đồng 

tác giả) 

Tháng 

9/2006 

Tạp chí khoa h c Trường 

CĐSP  ắc Ninh 

5 Nâng cao chất  ượng giảng dạy tiếng 

anh ở các trường tiểu h c trong tỉnh Bắc 

Ninh    

tháng 

11/2006 

Tạp chí khoa h c số 3   

6 Nâng cao chất  ượng dạy tiếng anh cho 

h c sinh-sinh viên để đáp ứng 

 nhu cầu xã hội trong thời kỳ hội nh p   

tháng 

4/2008 

Tạp chí khoa h c số 6    

7 Làm cho giờ luyện t p ngữ pháp - Từ 

vựng trong các giờ dạy ngoại ngữ thêm 

sinh động và hiệu quả   

tháng 

4/2009 

Tạp chí khoa h c- giáo dục 

Trường số 8  

 

8 Các lỗi sinh viên h c tiếng Anh thường 

mắc do ảnh hưởng thói quen diễn đạt 

của tiếng Việt   

tháng 

11/2009 

Tạp chí khoa h c – giáo dục 

Trường số 9  

 

9 Phân biệt một số trường hợp dễ nhầm 

lẫn khi sử dụng từ vựng tiếng Anh 

tháng 

4/2010 

 

Tạp chí khoa h c – giáo dục 

số 10 

10 Ứng dụg CNTT trong các hoạt động 

luyện t p tiếng Anh một cách hiệu quả  

tháng 

11/2010 

Tạp chí khoa h c –giáo dục 

Trường số 11 

11 Cấ  trúc đa dạng và ý nghĩa biể  đạt tháng Tạp chí khoa h c-giáo dục 



phong phú của động từ To Be trong 

tiếng Anh  

11/2011 Trường số 13 

 

 5. Bà  đăng trên kỉ yếu hội, nghị hội thảo 

TT Tên công    n  
Nă  

công bố 
Tên  ạp c í 

1 Xây dựng chương trình ngoại 

khóa nhằm nâng cao năng  ực 

Tiếng Anh và phát triển các kĩ 

năng mềm cho sinh viên chuyên 

ngành Sư phạm Tiếng Anh 

trường CĐSP  ắc Ninh 

tháng 

12/2015 

Kỷ yếu hội thảo khoa h c khu vực 

phía Bắc 

2 Một số biện pháp nhằm cải thiện 

chất  ượng dạy và h c ngoại ngữ 

ở các trường ĐH, CĐ 

Tháng 

11 năm 

2016 

Kỷ yếu hội thảo khoa h c H c viện 

Nông nghiệp Việt nam 

 

 

 

 



 

TRẦN HÙNG VIỆN 

I. Sơ yếu lí lịch:   

               Ngày tháng năm sinh: 22/05/1984 

               Quê quán: Tp Bắc Ninh - Bắc Ninh 

               Trú q án: Nam Sơn - Tp Bắc Ninh - Bắc Ninh 

               Chức vụ chính quyền, đoàn thể: P.  í thư Đoàn trường 

               Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ  

                    Điện thoại: DĐ: 0916 587 313, 0989 476 444 

    

 

  

Quá trình đào tạo: 

   1. Cao đẳng : Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thu t Q ân đội 

 Tốt nghiệp năm 2007. 

 Chuyên ngành:  ư phạm Âm nhạc 

   2. Đại h c: ĐH  Sư phạm Nghệ thu t TW         

          Tốt nghiệp năm 2009 

          Chuyên ngành:  ư phạm Âm nhạc 

   3. Thạc sĩ: ĐH  Sư phạm Nghệ thu t TW         

          Tốt nghiệp trường: ĐH  Sư phạm Nghệ thu t TW     ă   015 

          Chuyên ngành: Lý luận    phư ng ph p  ạy học âm nhạc  

II. C c công    n        ọc đã công bố 

1. Luận văn tốt nghiệp thạ    : 

 Tên đề tài: : “Đư    n c   u n họ vào hoạt  ộng ngoại  hó  ng nh  ư phạm M m non 

trường  Đ P Bắc Ninh";  loại giỏi  

2. Các bài viết trong kỉ yếu khoa học của trường: 

                1. Ca khúc: " Nói v i các em về  BĐL", năm 2013. Số 05 - 2007 

                2 Ca khúc: " Trường SPBN ta m n yêu", năm 2013. Số 05 - 2007 

       

 

 



TRẦN QUỐC VIỆT 

I. Sơ yếu lí lịc     

  Ngày tháng năm sinh: 10/5/1985. 

 Q ê q án: Phường Vạn An – tp  ắc Ninh – tỉnh  ắc Ninh. 

   Trú q án: Phường Võ Cường – tp  ắc Ninh – tỉnh  ắc Ninh. 

   Chức vụ chính quyền:  

   Trình độ ch yên môn: Thạc sĩ Toán. 

                                      Điện thoại: CQ  -  NR - DĐ: 0947414682 

 

 

 

    Quá trình đào tạo: 

1. Đại học   

Tốt nghiệp Trường Đại h c sư phạm Thái Ng yên năm 2008. 

Ch yên ngành: Sư phạm Toán. 

2. Thạc sĩ   

Tốt nghiệp trường Đại h c Sư phạm Hà Nội 2 năm 2013. 

Ch yên ngành: Toán Giải tích. 

II. C c công    nh khoa học đã công bố: 

1. Luận văn tốt ngh ệp đạ  họ  và thạ      t ến   : 

  - Tên đề tài    n văn tốt nghiệp thạc sĩ: Giải xấp xỉ phương trình toán tử với  

toán tử đơn điệ  trong một số không gian hàm. 

             Xếp  oại: Giỏi. 

   Tóm tắt:L  n văn trình bày th  t toán tìm nghiệm xấp xỉ của phương trình toán 

tử  

đơn điệ   oại 2: x Ax f   trong không gian Hi bert và không gian  anach. Đặc biệt là  

có sử dụng phần mềm Map e để tìm nghiệm gần đúng của phương trình trong không gian 
2l  

       2. Sách tham khảo  tài liệu họ  tập 

       3. Đề tài nghiên cứu khoa họ :  

       4. Các bài viết trong Hộ  thảo  hộ  nghị: (ghi rõ tên bài viết và thời gian ..........  

       5. Các bài viết trong tạp  hí: V n dụng th  t toán E c id để giải một số bài toán về 

phân số tối giản- Tạp chí giáo dục- Số đặc biệt, 11-2015.       

   

 


