ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng
Ngày sinh: 10/04/1983
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Thọ Lập, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, Việt Nam
Nguyên quán: Thọ Lập, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, Việt Nam
Nơi ở hiện nay: 262, Tổ 2, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Điện thoại: 0912664684

Email: hang_n_t83@tnu.edu.vn

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

Đến

Nơi đào tạo

2008

2010

Đại học Sư phạm Thái Nguyên

2009

2011

2012
2015

Quốc gia

Học vị đạt
đƣợc

Xếp loại

Thạc sỹ

Giỏi

Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam
Thái Nguyên

Kỹ sư

Khá

2014

Viện Đại học Mở Hà Nội

Cử nhân

Giỏi

2018

Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Việt Nam
Đầu tư

Việt Nam

Việt Nam

Tiến sỹ

2.3 Các khóa đào tạo ngắn hạn
Từ

Đến

Nơi đào tạo

06/2003

03/2004

Trung tâm tin học ngoại
ngữ IPC

Chứng chỉ

Việt Nam

Ngoại ngữ

04/2005

07/2005

Thái Nguyên

Chứng chỉ

Việt Nam

Đào tạo - bồi
dưỡng nghiệp
vụ công tác
đoàn

05/2002

11/2002

Viện tin học ứng dụng

Chứng chỉ

Việt Nam

Tin học

01/2005

07/2005

ĐHSP Thái Nguyên

Dự án nâng cao năng lực
ứng dụng CNTT vào công
tác đào tạo giáo viên

Việt Nam

Ứng dụng
CNTT trong
giảng dạy
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Nội dung đào tạo

Quốc gia

Kết quả

10/2012

11/2012

Đại học Thái Nguyên

Chứng chỉ loại giỏi

Việt Nam

Bồi dưỡng
nhận thức về
Đảng

12/2013

12/2013

Công ty cổ phần Misa

Bổ sung nghiệp vụ ngành
QTVP

Việt Nam

Chứng nhận
tham gia khóa
đào tạo Phần
mềm Misa
sme.Net 2012

04/2014

05/2015

Viện Đại học mở Hà Nội Chứng chỉ

Việt Nam

Chứng nhận
chuẩn Topica
E-Learning

06/2014

06/2014

Công ty Cổ phần 1VS

Việt Nam

Hoàn thành
khóa học Ứng
dụng phần
mềm 1C Quản
lý văn bản
trong công tác
văn thư lưu trữ

03/2015

04/2015

Đại học Ngoại ngữ - ĐH Chứng chỉ
Huế

Việt Nam

Chứng chỉ B1
khung Châu
Âu

08/2016

11/2016

Đại học Sư phạm Hà Nội Bồi dưỡng nghiệp vụ sư
2
phạm dành cho giảng viên
đại học

Việt Nam

Chứng chỉ

11/2015

12/2015

Vietnam e-commerce
and infomation
technology agency

in recognition of
outstanding performance
the online training skills
course for online teacher

Việt Nam

Vecita

05/2016

05/2016

Công ty cổ phần MISA

Bổ sung nghiệp vụ ngành
QTVP

Việt Nam

Ứng dụng
CNTT vào
quản lý thủ tục
hành chính
trên phần mềm
Quản lý
HOTICH.VN

12/2013

01/2014

Cục Thương mại điện tử Bồi dưỡng kiến thức
thương mại điện tử

Việt Nam

Chứng nhận

10/2017

10/2017

Hội khoa học kinh tế
VIEARD

Việt Nam
Hoàn thành chương trình
tìm hiểu về Phương pháp
nghiên cứu khoa học trong
kinh tế, kinh doanh và
quản lý

Chứng nhận

11/2017

11/2017

Đại học Thái Nguyên

Việt Nam

Đào tạo
E-Learning

03/2018

03/2018

Trường Đại học Kinh tế
quốc dân

Việt Nam

Chứng nhận
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Bổ sung nghiệp vụ ngành
QTVP

Đã tham dự kỳ thi tiếng
anh trình độ tương đương
B2 - khung tham chiếu
chung châu âu

08/2018

09/2018

Học viện Quản lý giáo
dục

Việt Nam

Chứng chỉ

Bồi dưỡng
theo tiêu chuẩn
chức danh
nghề nghiệp
GVC hạng II

2.4 Học hàm
Năm phong

Học hàm

Nơi phong

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

Năm công nhận
2010

Trung cấp

2.6 Trình độ ngoại ngữ
Tiếng Anh (Dịch: Khá; Đọc: Khá; Giao tiếp: Khá; Nghe: Khá; Nói: Khá; Viết: Khá)

3. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
3.1 Các bài báo khoa học
1.
Giải pháp xúc tiến tuyển sinh dựa vào Marketing điện tử trên cơ sở quan hệ giữa các học
sinh trung học phổ thông
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 10 ()
2.
Thuật toán phân đoạn khách hàng trong marketing điện tử dựa vào quan hệ khách hàng sử
dụng luật kết hợp
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 2 ()
3.
Giải pháp nâng cao tính liên kết và chuỗi giá trị ngành chè tỉnh Thái Nguyên qua lý thuyết
chuỗi giá trị
Tạp chí Khoa học và Công nghệ- ĐHTN 152 () 195
4.
Một số dự báo phát triển ngành công nghiệp Thái Nguyên cho giai đoạn 2016-2020
Tạp chí Kinh tế và dự báo-Bộ Kế hoạch và đầu tư ()
5.
Tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến sự phát triển của ngành công nghiệp tỉnh
Thái Nguyên
Tạp chí Quản lý kinh tế-Bộ Kế hoạch và đầu tư ()
6.
Ứng dụng mô hình hồi quy trong dự báo sự phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế
biến khoáng sản tỉnh Thái Nguyên
Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ()
7.
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Xây dựng chiến lược marketing nhằm thu hút FDI vào phát triển ngành công nghiệp tỉnh
Thái Nguyên
Tạp chí Kinh tế và dự báo-Bộ Kế hoạch và đầu tư ()
8.
Đánh giá chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp Thái Nguyên thời kỳ hội nhập toàn
cầu
Tạp chí Công thương ()
9.
Kiểm định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự phát triển ngành Công nghiệp tỉnh
Thái Nguyên
Công Thương ()
10 .
Mô hình du lịch Vạn Chài - một hướng đi mới trong phát triển du lịch ở Sầm Sơn - Thanh
Hoá
Tạp chí Khoa học - công nghệ - Đại học Thái Nguyên (2004) 35-38
11 .
Cảng biển - động lực của sự phát triển kinh tế miền Trung
Tạp chí Khoa học - công nghệ - Đại học Thái Nguyên 4 (2009) 13-18
12 .
Lạm phát – nguyên nhân gây bất ổn nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam
Tạp chí Khoa học - công nghệ - Đại học Thái Nguyên 11 (2009) 10-15
13 .
Công nghiệp với sự phát triển kinh tế Thái Nguyên trong thời kỳ hội nhập kinh tế toàn cầu
Tạp chí Khoa học - công nghệ - Đại học Thái Nguyên 67 (2010) 149-153
14 .
Giải pháp xác định điểm cân bằng Cung - Cầu và dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh
của các doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập toàn cầu
Tạp chí Khoa học - công nghệ - Đại học Thái Nguyên 10 (2012) 75-78
15 .
Sản xuất sạch hơn – định hướng mới trong phát triển công nghiệp tại Thái Nguyên theo
quan điểm phát triển bền vững
Tạp chí Khoa học Công Nghệ - Đại học Thái Nguyên (2013) 169-173
16 .
Giải pháp Ứng dụng CNTT trong quản lý vay vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân cấp cơ sở
Tạp chí Khoa học Công Nghệ - Đại học Thái Nguyên 130 (2014) 107
17 .
Giải pháp ứng dụng CNTT trong quản lý vay vốn tại quỹ tín dụng nhân dân cấp cơ sở
Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái nguyên 16 (2014) 107
18 .
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Thuật toán phân đoạn khách hàng trong marketing điện tử dựa vào quan hệ khách hàng sử
dụng luật kết hợp
Tạp chí Khoa học Công Nghệ - Đại học Thái Nguyên 2 (2015) 3
19 .
IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT INDUSTRY WITH THAI NGUYEN
VIETNAM’S ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF
INTERNATIONAL INTEGRATIO (2017) 839-854
20 .
EVALUATION OF THE ELECTRONICS INDUSTRY IN VIETNAM IN THAI
NGUYEN BY THE ANALYSIS OF FINANCIAL SITUATION
International Journal of Recent Scientific Research (2017) pp. 16490-16493
21 .
The global sector of the golobal integration introduction and proposed some development
solutions in Vietnam, contact Thai Nguyen province
International Journal of Research in Business, Economics and Managemen (2017)
22 .
Theoretial research on weekly analysis by time and application to the industrial processing
industry of Thai Nguyen
International Journal of Research in Business, Economics and Management (2018)
23 .
Studying The Selection of The Priority Industry
Local And Excessive Thai Nguyen
Journal of Business

Management and

And Lessons Learned for

Economic Research (2018)

24 .
Tác động của đầu tư FDI từ tập đoàn Samsung tới nền kinh tế tỉnh Thái Nguyên
Khoa học Thương Mại (2018)
25 .
INTERNATIONAL INTEGRATION AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL
CLUSTERS IN THAI NGUYEN PROVINCE
International Journal of Research in Business, Economics and Management (2018)
26 .
RESEARCH ON GLOBALIZATION AND INTERNATIONAL ECONOMIC
INTEGRATION INTO THE ECONOMIC SITUATION OF THAI NGUYEN
PROVINCE
International Journal of Scientific and Education Research (2018)
27 .
RESEARCH SYSTEM FOR MANAGEMENT OF WAGES AND APPLICATIONS IN
MANAGEMENT OF WAGES IN VIETNAMESE ENTERPRISES
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED SCIENCE AND RESEARCH (2019)
28 .
Research on a number of applicable forecasting techniques in economic analysis,
supporting enterprises to decide management
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International Scientific Journal (2019)
29 .
Analyzing Financial Factors to Improve Production and Business Efficiency
International Journal of Economics and Business Administration (2020)
30 .
Research and proposed solutions for improvementof the competitiveness of regions in
Vietnam
World Scientific News (2020)
31 .
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với website thương mại điện tử của doanh nghiệp
- Một nghiên cứu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Thái Nguyên
Tạp chí Khoa học Thương mại (2020)
32 .
Evaluation of the Ability to Respond the Job Placement of Students to Enterprises during
Integration 4.0
WSEAS Transactions on Environment and Development (2020)
33 .
Inspection of the Level of Effects of Service Quality to Customer Satisfaction in Retail
Supermarkets
SIASAT Journal of Social (2020)
34 .
Nghiên cứu và đề xuất giải pháp quản lý hồ sơ tài liệu, ứng dụng tại văn phòng ủy ban
nhân dân thành phố Thái Nguyên
TNU Journal of Science and Technology (2020)
35 .
Applying the goal management model on the business governance in Vietnam in the
context of international integration
World Scientific News 149 (2020) 64-80
36 .
Tác động của đẩu tư trực tiếp nước ngoài đến một số chỉ tiêu phát triển kinh tế
Tạp chí Khoa học Thương Mại 145 (2020) 14-24
37 .
Better Bank Management through an econometric model measuring macro effects on beta
– During in the period 2011-2015 in Viet Nam
Review of Finance 1 (2021) 13-17
38 .
Nghiên cứu về phát triển kinh tế xanh nhằm hướng tới chiến lược tăng trưởng kinh tế bền
vững: Trường hợp nghiên cứu điển hình tại tỉnh Thái Nguyên
Kinh tế phát triển 286 (2021) 46-57
39 .
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Human resource for schools of politics and for international relation during globalization
and EVFTA
Scopus Q3 (2021)
40 .
General Solutions for Enhancing Quality of Teachers During Globalization in Emerging
Markets Including Vietnam - and Some Pedagogy Psychological Issues
Scopus Q4 4 (2021) 2343-2349
3.2 Các báo cáo khoa học
1 . Giải pháp đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp ở Hà Nội trong thời kỳ hội nhập
Hội thảo khoa học Học Viện Chính sách và phát triển – Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bản chất và ti
2 . How to develop Thai Nguyen tea product
- Policies and solutions to increaseadded value and sustainable development of agriculture in V
3 . Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với sự phát triển ngành công nghiệp tỉnh Thái Nguyên
Khoa học và quản trị kinh doanh lần thứ VI - Hội thảo khoa học Quốc gia (2017)
4 . Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn vốn FDI đối với phát triển kinh tế, vận dụng tại tỉnh Thái
Nguyên
Phát triển kinh tế địa phương trong quá trình hội nhập - Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia, NXB Lao đ
5 . Ứng dụng Blockchain trong xây dựng hệ thống thông tin quản lý
Hội thảo Khoa học Quốc Gia – Hệ thống thông tin trong kinh doanh và quản lý ISBM2020 - K
6 . Đánh giá tác động của mạng truyền thông xã hội số đến hoạt động kinh doanh của các doanh
nghiệp
Hội thảo Khoa học Quốc Gia – Hệ thống thông tin trong kinh doanh và quản lý ISBM2020 - K
3.3 Hoạt động xuất bản
STT

Tên sách

Năm

Vai Trò

Nhà xuất bản

1

Phân vùng kinh tế

2011

Khoa học - kỹ thuật

Đồng tác giả

2

Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế

2013

Đại học quốc gia Hà Nội

Đồng tác giả

3

Ứng dụng Cntt vào quản lý dữ liệu cây
dược liệu

2014

Đại học Quốc gia Hà Nội

Đồng tác giả

4

Quản trị văn phòng

2016

Đại học Quốc gia Hà Nội

Đồng 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

Xây dựng chương trình mô phỏng bài toán cung cầu
nhằm hỗ trợ giảng dạy môn Kinh tế vi mô

1/2012

12

Xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu và dự báo kinh
tế nhằm hỗ trợ học tập, giảng dạy và nghiên cứu”, đề
tài thực hiện năm học 2012-2013

1/2012

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

Trang 7/9

Vai trò
Chủ trì
Thành viên

12

Thành viên

Ứng dụng mô hình Dupont trong phân tích tài chính
doanh nghiệp tại Nhà máy xi măng Lưu xá Thành
Phố Thái Nguyên

1/2016

12

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự phát triển
công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

1/2017

12

Tác động của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc
tế đến ngành công nghiệp Thái Nguyên.

1/2018

12

Nghiên cứu mối quan hệ tương quan giữa vốn đầu tư
trực tiếp nước ngoài FDI đối với ngành công nghiệp
Thái Nguyên

1/2018

12

Chủ trì

Đánh giá tác động của nguồn vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài từ tập đoàn SamSung đến sự phát triển
nền kinh tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 đến
nay

1/2019

12

Chủ trì

Kiểm định mối quan hệ giữa sự hài lòng của khách
hàng đối với chất lượng dịch vụ tại siêu thị 168,
phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên

1/2019

12

Xây dựng hệ thống tái hiện 3D di tích lịch sử đồi
A1, thành phố Điện Biên phủ nhằm hỗ trợ phát triển
và quảng bá du lịch

1/2020

24

Thành viên

3.5 Các giải thƣởng khoa học công nghệ
Năm

Giải thƣởng

Đạt giải

2009

Tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam
- 80 năm 1 chặng đường lịch sử

Giải khuyến
khích

ĐHTN

2011

Sáng tạo KT hộ LHPN tỉnh Thái
Nguyên

Giải khuyến
khích

Hội Liên hiệp phụ
Bằng khen
nữ tỉnh Thái nguyên

Tổ chức trao
thƣởng

Diễn giải
Bằng khen

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

Tổ chức,Hiệp hội khoa học

2004

Hội sinh viên Việt Nam

Vai trò
Thành viên

3.7 Quá trình tham gia đào tạo sau đại học
Tên luận văn
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại
huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Tên học viên-NCS

Bậc

Vai trò

Năm

Quách Văn Tuấn

Thạc sỹ

Hướng dẫn chính

2021

Một số giải pháp nhằm nâng cao Lưu Đinh Trung
Công tác quản lý thu bảo hiểm
xã hội tự nguyện tại bảo hiểm xã
hội tỉnh Lào Cai

Thạc sỹ

Hướng dẫn chính

2021

Hoàn thiện công tác quản lý tài
chính tại chi nhánh bệnh viện
Quốc tế thuộc công ty CP bệnh
viện Quốc tế Thái Nguyên

Thạc sỹ

Hướng dẫn chính

2021

Vũ Thảo Hương
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Nâng cao chất lượng đội ngũ
Cán bộ, công chức cấp xã trên
địa bàn thị xã Phổ Yên đến năm
2025

Nguyễn Văn Quyết

Thạc sỹ

Hướng dẫn chính

2021

Phát triển Bảo hiểm xã hội tự
nguyện trên địa bàn thị xã Phú
Bình, tỉnh Thái Nguyên

Đào Thế Hiển

Thạc sỹ

Hướng dẫn chính

2021

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 Thị Hằng
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