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1. Họ và tên: TRẦN THỊ HÀ NGHĨA ..............................................................................................  

2. Năm sinh: 1975 ....................................................  3. Nam/Nữ: Nữ ..............................................  

4. Học hàm: .............................................................. Năm được phong học hàm:.............................  

    Học vị: Thạc sỹ  ................................................... Năm đạt học vị: 2000 .....................................  

5. Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên ............. Chức vụ: Phó Trưởng khoa ............................  

6. Địa chỉ nhà riêng: Thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên ..................   

7. Điện thoại: CQ: 0438.766.627 ..........  ; NR:   ................................ ; Mobile: 0988.613.975 ........  

8. Fax:  ...................................................................... Email: tthnghia@vnua.edu.vn ........................   

9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân:  

Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện  

Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55 

Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội 

10. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp 

Đại học Trường ĐH Sư phạm 

Hà Nội I 

Tâm lý – Giáo dục 1997 

Thạc sỹ Trường ĐH Sư phạm 

Hà Nội I 

Khoa học xã hội và 

Nhân văn/ Tâm lý học 

2001 

Tiến sỹ    

Thực tập sinh khoa học    

 

11. Quá trình công tác 

Thời gian 

(Từ năm ... đến năm...) 
Vị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức 

2001 - 2007 Giảng viên Khoa Sư phạm kỹ 

thuật, Trường ĐH 

Nông nghiệp I 

Gia Lâm – Hà Nội 
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2008 - 2011 Giảng viên, 

Trợ lý đào tạo 

khoa 

Khoa Sư phạm & 

Ngoại ngữ, trường ĐH 

Nông nghiệp I 

Gia Lâm – Hà Nội 

2012 - 2015 Giảng viên, 

Phó Trưởng 

khoa 

Khoa Sư phạm & 

Ngoại ngữ, trường ĐH 

Nông nghiệp Hà Nội 

Gia Lâm – Hà Nội 

2015-nay Giảng viên, 

Phó Trưởng 

khoa 

Bộ môn Tâm lý, Khoa 

Sư phạm & Ngoại 

ngữ, Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

Trầu Quỳ - Gia Lâm – 

Hà Nội 

12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố) 

TT 
Tên công trình 

(bài báo, công trình...) 

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả 

công trình 

Nơi công bố 

(tên tạp chí đã đăng 

công trình) 

Năm công bố 

1 Nhận thức của nông 

dân chăn nuôi bò sữa 

về chất lượng và thị 

trường sữa ở một số 

xã ngoại thành Hà Nội 

sau khi Việt Nam gia 

nhập WTO 

Tác giả 

 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa 

học nữ cán bộ viên 

chức năm 2009, trường 

ĐHNNHN 

2009 

2 Nhận thức của nông 

dân chăn nuôi bò sữa 

về đảm bảo và nâng 

cao chất lượng sữa bò 

trong bối cảnh Việt 

Nam gia nhập WTO 

Tác giả 

 

Kỷ yếu Hội nghị Khoa 

học trẻ, trường ĐHSP 

Hà Nội 2 

2010 

3 Giáo trình Logic học 

đại cương 
Tác giả, chủ biên NXB Tài Chính 2010 

4 Thực trạng công tác 

cố vấn học tập tại 

trường ĐHNNHN 

Tác giả 

 

Kỷ yếu Hội thảo quốc 

tế “Giáo dục đại học - 

Hiện tại và tương lai” 

2011 

5 Nhu cầu giáo dục kỹ 

năng sống của sinh 

viên trường Đại học 

Nông nghiệp Hà Nội 

Tác giả 

 

Tạp chí Tâm lý học xã 

hội 

2014 

6 Lựa chọn và thiết kế 

nội dung giáo dục kỹ 

năng sống cho sinh 

viên khối ngành Kinh 

tế xã hội Học viện 

Nông nghiệp Việt 

Nam 

Tác giả 

 

Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học nữ cán bộ viên 

chức năm 2015, 

HVNNVN 

 

2015 

7 Đổi mới chương trình 

đào tạo ngành Sư 

phạm kỹ thuật nông 

nghiệp tại Học viện 

Nông nghiệp Việt 

Tác giả 

 

Kỷ yếu Hội thảo “Đổi 

mới chương trình đào 

tạo ngành SPKTNN 

đáp ứng nhu cầu nguồn 

nhân lực dạy nghề nông 

2015 
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Nam nghiệp và khuyến 

nông” 

8 Giáo dục kỹ năng 

mềm cho lao động trẻ 

ngành Sư phạm kỹ 

thuật nông nghiệp 

Tác giả 

 

Tạp chí Tâm lý học xã 

hội 

 

2015 

9 Năng lực và nhu cầu 

đào tạo nghề nông 

nghiệp của nông dân 

huyện Văn Giang 

Hưng Yên hiện nay 

Tác giả Tạp chí Tâm lý học xã 

hội 

2017 

10 Thảo luận về phương 

pháp dạy kỹ năng 

mềm hiệu quả 

Tác giả Tạp chí Dạy và Học 

ngày nay 

2017 

11 World job demand for 

soft skills education 

for young labor force 

majoring in 

Agricultural 

Engineering Pedagogy 

Tác giả International journal of 

Applied Business and 

Economic research 

2017 

12 Demand of farmers in 

Van Giang, Hung 

Yen, Viet Nam for 

education and training 

husbandry 

Tác giả International journal of 

Economic research 

2018 

13 Nghiên cứu lý thuyết 

về tâm lý trị liệu và 

liệu pháp nhận thức 

hành vi trong trị liệu 

tâm lý 

Tác giả Thiết bị giáo dục 2018 

14 Những nghiên cứu về 

ý nghĩa giả định của 

giấc mơ thường thấy ở 

con người 

Tác giả Thiết bị giáo dục 2018 

15 Teaching English to 

English major 

students at Vietnam 

National University of 

Agriculture 

Tác giả Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học quốc tế 

“Opportunities and 

Challenges of Applying 

ICT to Teaching and 

Learning foreign 

languages” 

2018 

16 Yêu cầu công giới đối 

với năng lực sinh viên 

ngành Ngôn ngữ Anh 

Đồng tác giả Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học quốc tế: “Mô hình 

hợp tác công giới trong 

việc nâng cao chất 

lượng đào tạo sinh viên 

ngành Ngôn ngữ Anh 

đáp ứng nhu cầu nhân 

lực trong lĩnh vực nông 

nghiệp” 

2018 

17 Xúc cảm và các loại 

xúc cảm cơ bản của 

con người dưới góc 

Tác giả Thiết bị giáo dục 2019 
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nhìn tâm lý học 

18 Sự hài lòng với việc 

lựa chọn ngành học 

của sinh viên năm thứ 

nhất tại Học viện 

Nông nghiệp Việt 

Nam 

Tác giả Dạy và học ngày nay 2019 

19 Sự cần thiết đổi mới 

đánh giá trong dạy và 

học tiếng Anh 

Tác giả Thiết bị giáo dục 

 

2020 

20 Reasons for choosing 

major of woman 

students at Vietnam 

national University of 

Agriculture 

Tác giả Book of Abstracts “3rd 

International 

Conference on Future 

of Women” 

2020 

21 
Liệu pháp Gestalt trong 
trị liệu tâm lý 

Tác giả Dạy và học ngày nay 2021 

13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán 

dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có) 

TT Tên và nội dung văn bằng  Năm cấp văn bằng 

1   

2   

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có) 

TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng 
Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

1    

2    

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia  

Tên đề tài,dự 

án,nhiệm vụ khác đã 

chủ trì 

Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

Thuộc Chương trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu, 

chưa nghiệm thu) 

Tìm hiểu hoạt động học 

tập môn Tâm lý học đại 

cương của sinh viên 

trường ĐHNNI 

01 – 12/2003 Đề tài cấp trường 

Đã nghiệm thu 

Xây dựng các tình 

huống dạy học môn 

Tâm lý học đại cương 

01 – 10/2004 Đề tài cấp trường  

Đã nghiệm thu 

Đánh giá kỹ năng đặt 

câu hỏi trong dạy học 

của sinh viên khoa Sư 

phạm kỹ thuật trường 

ĐHNNI 

01 -12/2006 Đề tài cấp trường  

 

Đã nghiệm thu 

Đánh giá nhận thức và 

hiểu biết của nông dân 

vùng sản xuất sữa khi 

01 – 12/2008 Đề tài cấp Bộ 

GD&ĐT 

 

Đã nghiệm thu 
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Việt Nam gia nhập 

WTO 

Đánh giá hiệu quả công 

tác cố vấn học tập của 

trường ĐHNNHN 

01 – 12/2010 Đề tài cấp trường  

Đã nghiệm thu 

Lựa chọn và thiết kế 

nội dung giáo dục kỹ 

năng sống cho sinh 

viên khối ngành kinh tế 

- xã hội trường Đại học 

Nông nghiệp Hà Nội. 

12/2013 – 12/2014 Đề tài cấp trường  

 

 

Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu thực trạng 

và nhu cầu đào tạo 

nghề nông nghiệp của 

nông dân huyện Văn 

Giang, tỉnh Hưng Yên. 

 

01 – 12/2016 Đề tài cấp Học viện  

 

 

Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu việc lựa 

chọn nghề nghiệp của 

học sinh THPT huyện 

Đà Bắc – Hoà Bình 

2003 Trường ĐHNNI và 

quỹ Ford 

 

 

Đã nghiệm thu 

Tìm hiểu nhu cầu tuyển 

dụng giáo viên dạy 

môn KTNN ở các 

trường THPT và Dạy 

nghề 

01 – 12/2006 Đề tài cấp Bộ 

GD&ĐT 

 

 

Đã nghiệm thu 

Đánh giá mức độ phát 

triển trí tuệ của sinh 

viên trường ĐHNNI 

qua trắc nghiệm khuôn 

hình tiếp diễn chuẩn 

của J.C.Raven 

01 – 12/2007 Đề tài cấp trường  

 

Đã nghiệm thu 

Thực trạng nhận thức 

của sinh viên trường 

ĐHNNHN và ảnh 

hưởng của biến đổi khí 

hậu đến sự phát triển 

nông, lâm, ngư nghiệp 

và đời sống người dân 

khu vực nông thôn Việt 

Nam 

01 – 12/2012 Đề tài cấp trường  

 

 

Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu biểu hiện 

sáng tạo trong NCKH 

của sinh viên trường 

ĐHNNHN 

01 -12/2012 Đề tài trọng điểm cấp 

trường 

 

 

Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu thực trạng 

và nhu cầu đào tạo 

01 – 12/2016 Đề tài cấp Học viện 
Đã nghiệm thu 
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nghề nông nghiệp của 

nông dân huyện Văn 

Giang, tỉnh Hưng Yên 

16. Giải thưởng (nếu có) 

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

1 Giấy khen về “Thành tích xuất sắc trong hoạt động 

nghiên cứu khoa học công nghệ giai đoạn 2006 – 

2011” 

2011 

2 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT “Đã có 

thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 

năm học 2015 – 2016” 

2016 

3 Giấy khen của Đảng Bộ Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam về “Đạt tiêu chuẩn Đảng viên hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ năm 2016” 

2017 

4 Giấy khen của Đảng Bộ Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam về “Đạt tiêu chuẩn Đảng viên hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ năm 2018”  

2018 

5 Giấy khen của Đảng Bộ Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam về “Đạt tiêu chuẩn Đảng viên hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ năm 2019” 

2019 

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có): 

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

Hà Nội, ngày 3  tháng 8  năm 2020. 

 

Xác nhận của đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 

Người khai 

(họ, tên và chữ ký) 

 

 

 

 

                      Trần Thị Hà Nghĩa 

  

 

 

 


