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2. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
2.1 Văn hóa phổ thông: 12/12
2.2 Quá trình đào tạo chuyên môn
Nơi đào tạo

Học vị đạt
đƣợc

Từ

Đến

1999

2003

Đại học Kinh tế Quốc Dân

Việt Nam

Cử nhân

2004

2006

Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền
thông, ĐH Thái Nguyên

Việt Nam

Thạc sỹ

2008

2013

Viện CNTT, Viện Hàn Lâm KH&amp;CN
Việt Nam

Việt Nam

Tiến sỹ

2008

2010

Viện Đại học Mở Hà Nội

Việt Nam

Cử nhân

Trung
bình khá

2016

2018

Học viện chính trị Khu vực I, Học viện
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Việt Nam

Cử nhân

Khá

Quốc gia

Xếp loại

Khá

2.3 Các khóa đào tạo ngắn hạn
Từ

Đến

Nơi đào tạo

02/2005

04/2005

Viện CNTT-ĐH Quốc
gia Hà Nội

08/2006

08/2006

Công ty IBM Việt Nam

Nội dung đào tạo
Chuẩn hóa kỹ năng ứng
dụng CNTT trong cơ quan
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Quốc gia

Kết quả

Việt Nam

Đề án 112-CP

Việt Nam

DB2,
Websphere,
WebAppicatio
n, UML

06/2002

09/2002

ĐH Kinh tế quốc dân Hà Đào tạo kiến thức nâng cao Việt Nam
Nội
về kế toán, các tiêu chuẩn
kế toán trưởng

Kế toán trưởng

10/2008

12/2008

Đại học Thái Nguyên

Bổ sung kiến thức nhằm
đánh giá chất lượng, điều
kiện đảm bảo chất lượng
của một trường ĐH

Việt Nam

Bồi dưỡng về
khảo thí và
đảm bảo chất
lượng

05/2009

05/2009

Trường Quân sự tỉnh
Thái Nguyên

Bồi dưỡng kiến thức về
tình hình Quốc phòng, An
ninh quốc gia

Việt Nam

Bồi dưỡng
Quốc phòng,
An ninh

04/2010

04/2010

Đại Học Thái Nguyên

Việt Nam

Lớp bồi dưỡng
kết nạp Đảng

12/2010

12/2010

Đại Học Thái Nguyên

Bổ sung, bồi dưỡng năng
lực quản lý

Việt Nam

Lớp bồi dưỡng
năng lực cán
bộ quản lý

08/2012

08/2012

Công ty CP MISA Việt
Nam

Bồi dưỡng kiến thức thực
hành phần mềm kế toán
máy

Việt Nam

Kế toán máy

08/2013

08/2013

Công ty CP MISA Việt
Nam

Quản trị nguồn nhân lực
bằng công nghệ thông tin

Việt Nam

Quản trị nguồn
nhân lực

06/2011

06/2011

Công ty IIG Việt Nam

Bổ sung kiến thức cơ bản Việt Nam
đến chuyên sâu về kỹ năng
thực hành trên bộ
Microsoft Office Specialist

08/2014

08/2014

Học viện chính trị khu
vực I

Bồi dưỡng Nghiệp vụ
Công tác về tổ chức xây
dựng Đảng

Việt Nam

Bồi dưỡng
Nghiệp vụ
Công tác về tổ
chức xây dựng
Đảng

10/2017

10/2017

Hội khoa học Kinh tế
VIESARD

Phương pháp nghiên cứu
khoa học trong kinh tế,
kinh doanh và quản lý

Việt Nam

Phương pháp
nghiên cứu
khoa học trong
kinh tế, kinh
doanh và quản
lý

04/2018

06/2018

Trường Đại học Vinh

Bồi dưỡng theo chuẩn
CDNN giảng viên cao cấp
( hạng I)

Việt Nam

Chứng nhận

Chuẩn MOS Microsoft
Office
Specialist

2.4 Học hàm
Năm phong
2018

Học hàm
Phó giáo sư

Nơi phong
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

2.5 Trình độ lý luận chính trị
Trình độ lý luận chính trị

Năm công nhận
2018

Cử nhân
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2.6 Trình độ ngoại ngữ
Tiếng Anh (Dịch: Tốt; Đọc: Tốt; Giao tiếp: Trung Bình; Nghe: Khá; Nói: Khá; Viết: Khá)

3. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
3.1 Các bài báo khoa học
1 . Nguyễn Văn Huân
Một số kỹ thuật xử lý dữ liệu song song trong cơ sở dữ liệu phân tán
Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (2004) 46-52
2 . Nguyễn Văn Huân
Nguyễn Việt Hà
Vũ Đức Thái
Đỗ Năng Toàn.
Kỹ thuật điều khiển và chạm vải/ vải trong thực tại ảo
Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (2006) 68-73
3 . Nguyễn Văn Huân
Đỗ Thị Bắc
Phạm Việt Bình
Ngô Lan Phương
Phạm Bá Mấy
Kỹ Thuật mô phỏng nước Particle-based và ứng dụng trong thực tại ảo.
Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (2008) 128-131
4 . Nguyễn Văn Huân
Vũ Đức Thái
Giải pháp tin học hóa hệ thống phục vụ công cộng
Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (2008) 62-67
5 . Nguyễn Văn Huân
Phạm Việt Bình
Vũ Xuân Nam
Particle- Mô phỏng chất liệu lông, tóc và ứng dụng
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (2009)
6 . Nguyễn Văn Huân
Phạm Việt Bình
Vũ Xuân Nam
Trương Mạnh Hà
Tìm kiếm và phân cụm tài liệu Web tự động
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (2009) 60-64
7 . Nguyễn Văn Huân
Phạm Việt Bình
Vũ Xuân Nam
Trương Mạnh Hà
Cải tiến thuật toán K-Means và ứng dụng phân cụm dữ liệu tự động
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (2009)
8 . Đỗ Năng Toàn
Nguyễn Văn Huân
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Một thuật toán rút gọn bề mặt biểu diễn mô hình 3D
Tạp chí khoa học và Công nghệ-Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (2010) 123-132
9 . Đỗ Năng Toàn
Nguyễn Văn Huân
Một kỹ thuật tăng tốc biểu diễn tóc
Tạp chí Tin học và Điều khiển học-Viện Khoa học và Công nghệ Viện Nam (2010) 1-9
10 . Nguyễn Văn Huân
Phạm Việt Bình
Biểu diễn các vùng tóc trên các vùng da đầu tương ứng dựa vào trường Véctơ
Tạp chí Bưu chính viễn thông & Công nghệ Thông tin 2010 (2010)
11 . Phạm Việt Bình
Nguyễn Văn Huân
Đỗ văn Đại
Một kỹ thuật thu thập dữ liệu tự động trên Internet và ứng dụng.
Tạp chí khoa học công nghệ - ĐHTN (2010)
12 . Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Văn Huân
Nguyễn Viết Tiến
Sản xuất sạch hơn – Hướng đi mới trong phát triển công nghiệp tại Thái Nguyên theo quan
điểm phát triển bền vững
Chuyên san Khoa học – Xã hội – Hành vi, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái
Nguyên 87 (2011) 169-173
13 . Nguyễn Văn Huân
Lê Anh Tú
Giải pháp xây dựng quy trình hệ thống Internet Banking và ứng dụng trong các hoạt động
giao dịch ngân hàng
Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (2012)
14 . Phạm Việt Bình
Nguyễn Văn Huân
Vũ Xuân Nam
Lê Anh Tú
Một phương pháp phân tích và dự báo sản lượng chè Thái Nguyên
Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (2013)
15 . Nguyễn Văn Huân
Nguyễn Văn Tảo
Nguyễn Thị Bích Hạnh
Giải pháp tra cứu và quản lý cây dược liệu Việt Nam dựa vào trích chọn đặc trưng của ảnh
cây dược liệu trong CSDL
Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (2013)
16 . Nguyễn Văn Huân
Lê Triệu Tuấn
Giải pháp ứng dụng công nghệ Thực tại ảo_VR vào quảng bá sản phẩm trên Web
Khoa học và Công nghệ Đại học Công nghiệp Hà Nội (2013)
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17 . Nguyễn Văn Huân
Phạm Việt Bình
Một thuật toán mô phỏng tóc dạng khối dựa vào phân chia mô hình da đầu
Chuyên san “Các Công trình Nghiên cứu, át triể à
ụng Công nghệ Thô
Truyền thông ” của Tạp chí Công nghệ Thông tin & Truyền thông (2013)

à

18 . Vũ Xuân Nam
Nguyễn Văn Huân
Trương Văn Tú
ng dụng phân tích hồi quy đa biến trong kiểm định yếu tố quyết định hành vi chia sẻ tri
thức của người lao động trong doanh nghiệp VN
Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (2013)
19 . Nguyễn Văn Huân
Nguyễn Văn Tảo
Phân tích SWOT vào xây dựng chiến lược Marketing Trường Đại học Công nghệ thông tin
và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên
Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 14 (2015)
20 . Nguyễn Văn Huân
Nguyễn Thị Hằng
Lê Anh Tú
Thuật toán phân đoạn khách hàng trong marketing điện tử dựa vào quan hệ khách hàng sử
dụng luật kết hợp
Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 2 (2015) 3-11
21 . Nguyễn Văn Huân
Nguyễn Thị Hằng
Giải pháp xúc tiến tuyển sinh dựa vào Marketing điện tử trên cơ sở quan hệ giữa các học
sinh trung học phổ thông
Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 10 (2015) 61- 68
22 . Nguyễn Văn Huân
A hair and hair simulation Technique based on vector fields on a manifold
Journal of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology 1 (2016)
109-122
23 . Nguyễn Văn Tảo
Nguyễn Văn Huân
Nguyễn Xuân Cường
Lê Triệu Tuấn
Phát triển hệ thống thông tin quản lý cây dược liệu dựa vào kỹ thuật nhận dạng ảnh lá cây
sử dụng mạng neural tế bào
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 10 (2016) 165-169
24 . Lý Thu Trang, Nguyễn Văn Huân
Xây dựng lòng trung thành khách hàng trên cơ sở thực hiện marketing quan hệ
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 3 (2016) 33-40
25 . Nguyễn Văn Huân, Nguyễn Thị Kim Tuyến
Xây dựng chiến dịch email marketing nhằm thu hút khách hàng tiềm năng cho doanh
nghiệp
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Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 3 (2016) 25-31
26 . Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Hữu Thái
Nguyên Văn Huân
Áp dụng phương pháp hồi quy tuyến tính dự báo sự phát triển công nghiệp Thái Nguyên
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 12 (2016) 135-139
27 . Nguyễn Thị Kim Tuyến
Nguyễn Văn Huân
ng dụng một số kỹ thuật xác thực trong thanh toán trực tuyến
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 14 (2016) 161-166
28 . Nguyễn Văn Huân
Quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại khi Việt Nam tham gia TPP
Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương 480 (2016) 23, 28-30
29 . Nguyễn Văn Huân
Nguyễn Hữu Thái
Quản trị kho hàng hóa E-Warehouse cho các doanh nghiệp khi Việt Nam tham gia AEC và
TPP
Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương 2 (2016) 33-35
30 . Nguyễn Văn Huân, Lê Anh Tú
Giải pháp xây dựng hệ thống quản trị quan hệ khách hàng cho doanh nghiệp
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 3 (2016) 89-96
31 . Nguyễn Văn Huân
Tăng doanh số bán hàng – Thu hút khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp sử dụng mô
hình email marketing
Tạp chí Công thương, Chuyên đề Kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ 11
(2016) 154-160
32 . Nguyễn Văn Huân
Phan Thị Hiền
Mô hình Dupont và ứng dụng trong phân tích tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương
mại TNG Thái Nguyên
Tạp chí Công thương, Chuyên đề Kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ 12
(2016) 283-289
33 . Nguyễn Văn Huân
Nghiên cứu xây dựng chiến lược marketing điện tử dựa vào sự trung thành của khách hàng
Tạp chí Khoa học thương mại 100 (2016) 29-36
34 . Nguyễn Văn Huân
Smart Order Application (SOA) Development Solution to support e-business activities
Journal of Internet Banking and Commerce 3 (2016) 1-19
35 . Nguyễn Văn Huân
Đỗ Năng Thắng
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Mô hình CAEL trong phát hiện rủi ro tài chính tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam
Tạp chí Công thương, Chuyên đề Kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ 1
(2017) 11-17
36 . Đỗ Thị Quyên
Nguyễn Văn Huân
Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại các cửa hàng đồ ăn
nhanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 6 (2017)
3.2 Các báo cáo khoa học
1 . Một số kỹ thuật gỡ rối vải cho các nhân vật 3D trong thực tại ảo.
Công nghệ thệ phần mềm và phần mềm nhóm, Công nghệ tri thức và Giải mã nguồn mở cho h
2 . Xử lý hiệu ứng màu và khí quyển trong thực tại ảo
Hội thảo khoa học Quốc gia lần 8 về Công nghệ thông tin & Truyền thông - Kỷ yếu Hội thảo k
3 . Nhận dạng ký tự Unicode và ứng dụng trong chấm điểm thi trắc nghiệm tự động
ng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông trong đổi mới phương pháp và nâng cao chất l
4 . Một cách tiếp cận mới trong mã hóa – giải mã dữ liệu và ứng dụng
ng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông trong đổi mới phương pháp và nâng cao chất l
5 . Kỹ thuật mô phỏng nước Physically-based và ứng dụng trong thực tại ảo
ng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông trong đổi mới phương pháp và nâng cao chất l
6 . Những khó khăn-thuận lợi trong đào tạo Thương mại điện tử tại Khoa CNTT-ĐHTN
Đào tạo Thương mại điện tử - Kỷ yếu hội thảo khoa học về Đào tạo Thương mại điện tử do Bộ
7 . Thuật toán K-Means trong phân cụm giá cổ phiếu trong thị trường chứng khoán
Tiểu ban “Kinh tế và Quản lý”, Hội thảo khoa học Kỷ niệm 50 năm thành lập ĐH Thuỷ Lợi - T
8 . Morphing and Repairing a 3D Scalp Geometry in Building Hair Models and Simulation
Image and Signal Processing-CISP2009 - 2nd International Congress on Image and Signal Pro
9 . A hair material simulation approach in Virtual reality and application
The 7th Asian Control Conference - Proceedings of The 7th Asian Control Conference – ASC
10 . Một cách tiếp cận xây dựng mô hình tóc trên cơ sở phân chia da đầu
Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin-FAIR’09 - Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Qu
11 . Cải tiến kỹ thuật biểu diễn bề mặt NURBS
Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông - Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia
12 . Đánh giá hiệu quả thuật toán HS[1] dựa vào sai số xấp xỉ
Hội nghị khoa học Quốc tế về Các hệ thống thông tin và CSDL thông minh lần II –ACIIDS - K
13 . Vector Fields in Expressing Hairstyles
Advanced Computer Control -ICACC 2010 - Proceedings of The 2nd IEEE International Conf
14 . Một cách tiếp cận khai thác cấu trúc Website
Một số vấn đề chọn lọc về công nghệ thông tin và truyền thông Quốc gia - Kỷ yếu Hội thảo kh
15 . Một giải pháp thu thập và quản lý dữ liệu về Cây dược liệu quý Việt Nam

Trang 7/11

Khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 7 - Hội nghị Địa lý Việt Nam, tập báo cáo Hội nghị KH địa
16 . Thuật toán dán nhãn theo đường biên trong xây dựng Atlas giải phẫu Bộ xương người
Hội nghị Quốc gia về Nghiên cứu cơ bản và

ng dụng CNTT - Kỷ yếu Hội thảo Fair Thái Ngu

17 . Phát triển nguồn nhân lực TMĐT: Kinh nghiệm triển khai tại trường ĐH CNTT&TT, ĐH Thái
Nguyên
Hội thảo khoa học quốc gia về Thương mại điện tử - Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia về Th
18 . Giải pháp xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu và dự báo doanh thu cho doanh nghiệp vừa và
nhỏ tại Việt Nam
Hội thảo Quốc gia về Vai trò của HTTTQL đối với sự phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp
19 . Đánh giá mức độ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm làm việc của người lao động trong doanh nghiệp
vừa và nhỏ tại Thái Nguyên
Hội thảo Quốc gia về Vai trò của HTTTQL đối với sự phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp
20 . Kỹ thuật tra cứu ảnh cây dược liệu dựa vào nội dung phục vụ cho phát triển, quản lý và khai thác
Hội thảo Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV- ECIT 2015) - Kỷ y
3.3 Hoạt động xuất bản
STT

Tên sách

Năm

Nhà xuất bản

Vai Trò

1

Kỹ thuật lập trình mô phỏng thế giới
thực dựa Morfit

2006

Khoa học và Kỹ thuật

Tác giả

2

Hệ Cơ sở dữ liệu Phân tán và Suy diễn

2009

Khoa học và Kỹ thuật

Tác giả

3

Hệ Cơ sở dữ liệu Phân tán và Suy diễn
- Tái bản lần 2

2010

Khoa học và Kỹ thuật

Tác giả

4

Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế

2011

Khoa học và Kỹ thuật

Tác giả

5

Phân vùng Kinh tế

2011

Khoa học và Kỹ thuật

Tác giả

6

Phân vùng Kinh tế

2011

Khoa học và Kỹ thuật

Tác giả

7

Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế Tái bản lần 2

2013

Đại học Quốc Gia Hà Nội

Tác giả

8

ng dụng Công nghệ thông tin vào
quản lý cây dược liệu

2014

Đại học Quốc Gia Hà Nội

Đồng tác giả

9

ng dụng Công nghệ thông tin trong
kinh tế

2014

Xuất bản Nội bộ (Cấp trường)

Tác giả

10

Lập trình ứng dụng kinh tế

2014

Xuất bản Nội bộ (Cấp trường)

Tác giả

11

Quản lý mua bán và chuỗi cung ứng

2014

Xuất bản Nội bộ (Cấp trường)

Tác giả

12

Thương mại điện tử

2014

Xuất bản Nội bộ (Cấp trường)

Đồng tác giả

13

Quản trị văn phòng

2016

Đại học Quốc Gia Hà Nội

Tác giả

3.4 Các đề tài, dự án khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia
Đề tài

Ngày bắt đầu

Số tháng

ng dụng tin học vào xây dựng chương trình mô
phỏng cây AVL hỗ trợ giảng dạy

1/2005

12

Chủ trì

Mô hình quản lý dự trữ và ứng dụng trong hoạt động
kinh tế - xã hội

1/2006

12

Chủ trì
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Vai trò

ng dụng tin học vào xây dựng hệ thống dự báo
kinh tế (Cấp Bộ)

1/2006

24

Thành viên

Kỹ thuật mô phỏng nước, hiệu ứng và ứng dụng
trong thực tại ảo (Cấp Bộ)

1/2007

24

Chủ trì

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống thu thập, đánh giá
và phân cụm thông tin tự động trên Internet phục vụ
cho việc nghiên cứu, học tập và giảng dạy (Cấp
Bộ)

1/2009

24

Thành viên

Mô phỏng chất liệu trong thực tại ảo và ứng dụng
(Cấp Bộ)

1/2009

24

Chủ trì

Xây dựng bài giảng điện tử cho môn học Địa lý kinh
tế theo hướng tích cực hóa nhận thức người học

1/2010

12

Chủ trì

Xây dựng bài giảng điện tử cho môn học Phân tích
dữ liệu và dự báo kinh tế

1/2011

12

Chủ trì

Nghiên cứu Internet Banking và ứng dụng xây dựng
hệ thống ngân hàng trực tuyến

1/2012

12

Chủ trì

Xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu và dự báo kinh
tế nhằm hỗ trợ học tập, giảng dạy và nghiên cứu
(Cấp Đại học TN)

1/2012

24

Thành viên

Nghiên cứu kỹ thuật tra cứu ảnh, ứng dụng trong tra
cứu và quản lý một số loại cây dược liệu quý vùng
rừng núi tỉnh Thái Nguyên (Cấp ĐH Thái Nguyên)

1/2013

24

Đồng chủ trì

Xây dựng giải pháp Marketing điện tử trong việc
nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng
tuyển sinh đầu vào tại các trường thành viên thuộc
Đại học Thái Nguyên

1/2014

24

Chủ trì

Xây dựng giải pháp marketing điện tử dựa trên
nghiên cứu quan hệ khách hàng

1/2014

12

Chủ trì

Nghiên cứu phát triển hệ thống Thực tại ảo mô
phỏng dữ liệu các thành phần cơ quan tiêu hóa
người trưởng thành phục vụ cho việc giảng dạy và
tra cứu

1/2014

24

Thành viên

Phát triển hệ thống kiến tạo và chia sẻ tri thức trong
doanh nghiệp vừa và nhỏ

1/2014

24

Thành viên

Nghiên cứu và xây dựng Hệ thống thông tin Quản lý
cơ sở dữ liệu về cây dược liệu của Việt Nam nhằm
phục vụ cho học tập, giảng dạy, nghiên cứu và phát
triển

1/2015

24

Thành viên

Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Thực tại ảo (VR)
vào xây dựng giải pháp thương mại điện tử 3D

1/2015

24

Thành viên

Nghiên cứu, phát triển Hệ thống Atlas giải phẫu 3D
bộ xương người dựa trên kỹ thuật gán nhãn tự động

1/2015

24

Chủ trì

3.5 Các giải thƣởng khoa học công nghệ
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Năm

Đạt giải

Giải thƣởng

Tổ chức trao
thƣởng

Diễn giải

2012

Xây dựng Hệ thống thu thập, đánh Giải khuyến
giá và phân cụm thông tin tự động
khích
trên Internet

Đại học Thái
Nguyên và Bộ
KHCN

Đưa ra hệ thống thu
thập, đánh giá thông
tin

2012

Chương trình mô phỏng dạy lái
tàu thủy

Giải khuyến
khích

Đại học Thái
Nguyên và Bộ
KHCN

Xây dựng hệ thống
dạy lái tầu thủy

2012

Chương trình mô phỏng dạy lái xe
tăng

Giải khuyến
khích

Đại học Thái
Nguyên và Bộ
KHCN

Xây dựng hệ thống
dạy lái xe tăng

2012

Phần mềm quản lý doanh nghiệp

Giải khuyến
khích

Đại học Thái
Nguyên và Bộ
KHCN

Xây dựng phần mềm
tin học nhằm hỗ trợ
quản lý doanh nghiệp

2012

Phần mêm kế toán vật tư

Giải khuyến
khích

Đại học Thái
Nguyên và Bộ
KHCN

Phần mềm hỗ trợ công
tác quản lý và hạch
toán kế toán vật tư

2012

Phần mềm kế toán tiền mặt

Giải khuyến
khích

Đại học Thái
Nguyên và Bộ
KHCN

Phần mềm hỗ trợ công
tác quản lý và hạch
toán kế toán tiền mặt

2012

Website doanh nghiệp

Giải khuyến
khích

Đại học Thái
Nguyên và Bộ
KHCN

Xây dựng hệ thống hỗ
trợ cho việc thiết kế
các website của các
doanh nghiệp

3.6 Các tổ chức , hiệp hội đã tham gia
Năm tham
gia

Tổ chức,Hiệp hội khoa học

Vai trò

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam

2011

Thành viên

Hội thảo KH về CNTT&TT có yếu tố quốc tế

2013

Thành viên

3.7 Quá trình tham gia đào tạo sau đại học
Tên luận văn

Tên học viên-NCS

Bậc

Vai trò

Năm

Cảnh báo và xử lý rủi ro tín
dụng trong hoạt động kinh
doanh tại các ngân hàng thương
mại cổ phần tư nhân Việt Nam

Đỗ Năng Thắng

Tiến sỹ

Hướng dẫn phụ

2016

Tăng cường quản lý Nhà nước
về môi trường trong lĩnh vực
xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú
Thọ

Nguyễn Thu Hằng

Thạc sỹ

Hướng dẫn phụ

2016

Đánh giá sự hài lòng của khách
hàng về chất lượng dịch vụ lưu
trú của các khách sạn trên địa
bàn thành phố Thái Nguyên

Trần Quyết Thắng

Thạc sỹ

Hướng dẫn phụ

2016
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Giải pháp nâng cao sự hài lòng
của khách hàng về chất lượng
dịch vụ 3G của Viettel Thái
Nguyên

Nguyễn Thị Thu Yến

Thạc sỹ

Hướng dẫn phụ

2016

Xác định vùng tìm kiếm hình
ảnh địa hình và ứng dụng

Nguyễn Thị Chuyên

Thạc sỹ

Hướng dẫn chính

2016

Nghiên cứu một số kỹ thuật
ngoại suy và ứng dụng

Nguyễn Thị Ngọc Tú

Thạc sỹ

Hướng dẫn chính

2015

Bóng và ánh sáng trong hiển thị
đối tượng 3D

Đặng Thu Thương

Thạc sỹ

Hướng dẫn chính

2015

Một số kỹ thuật dán nhãn đối
tượng 3D

Vũ Văn Anh

Thạc sỹ

Hướng dẫn chính

2015

Mô hình hóa 3D hệ tiêu hóa
trong thực tại ảo

Nguyễn Tiến Công

Thạc sỹ

Hướng dẫn chính

2015

Kỹ thuật hiển thị mô hình 3D và Ngaviseth
ứng dụng không gian di tích
PHOMVONGSA
Tháp Luang Viêng Chăn – Cộng
hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thạc sỹ

Hướng dẫn chính

2015

Nghiên cức nhận dạng biển số
xe ô tô Cộng hòa dân chủ nhân
dân Lào

Thạc sỹ

Hướng dẫn chính

2015

KHAMPHOUMY
Phonevilay

3.8 Danh hiệu nhà giáo
Năm phong

Danh hiệu nhà giáo

Thái Nguyên, ngày......tháng.........năm.....
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ

NGƢỜI KHAI

Nguyễn Văn Huân
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