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Khoa Quản lý - Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Nhiệm vụ:

- Giảng dạy các học phần Pháp luật đại cương, Luật Hình sự Việt Nam - Phần chung, Luật Hình sự Việt Nam - Phần các tội phạm.

- Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Pháp lý, Kinh tế.

- Tham gia các hoạt động công đoàn

- Các hoạt động đào tạo và khoa học khác

Thành tích:

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2022

- Giấy khen Giấy khen của BCH Công đàon trường năm 2022

Khoa Quản lý - Luật Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Nhiệm vụ:

- Quản lý và triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên

- Theo dõi, bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu kết nạp Đảng

- Tham gia các hoạt động đoàn khác của Đoàn trường

Thành tích:

- Giấy khen của BCH Đoàn trường: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022

Khoa Quản lý - Luật Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Nhiệm vụ:

- Phụ trách nội dung và đội ngũ sinh viên truyền thông của khoa

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Nhiệm vụ:

- Giảng dạy các học phần Quản lý dự án đầu tư, Quản lý rủi ro trong đầu tư, Quản lý dự án y tế, Môi trường và phát triển bền vững....

- Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Pháp lý, Kinh tế.

- Tham gia các hoạt động công đoàn

- Các hoạt động đào tạo và khoa học khác

Thành tích:

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2019, 2020, 2021

- Giấy khen công đoàn Đại học Thái Nguyên năm 2019

- Giấy chứng nhận cấp Đại học Thái Nguyên: "Nữ công giỏi việc nước đảm việc nhà" năm 2021

- Giải nhất bóng chuyền hơi CBVC năm 2019

- Giấy khen của Hiệu trưởng năm 2016

- Giấy khen công đoàn trường năm 2015, 2018, 2020

- Giấy khen công đoàn Đại học Thái Nguyên: Giải nhất cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật" năm 2014

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Nhiệm vụ:

- Hỗ trợ Bí thư liên chi quản lý và triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên

- Theo dõi, bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu kết nạp Đảng

- Tham gia các hoạt động đoàn khác của Đoàn trường

Thành tích:

- Giấy khen của BCH Đoàn ĐHTN: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019-2020

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Nhiệm vụ:

- Phụ trách nội dung website của khoa

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Nhiệm vụ:

 KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Giảng viên

Bí thư Liên chi Đoàn - Uỷ viên Ban thường vụ Đoàn trường

Truyền thông

Giảng viên

Phó Bí thư Liên chi Đoàn - Bí thư chi đoàn Giáo viên

Quản trị website

Trợ lý Khoa học và Đào tạo
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- Thư ký Hội đồng Khoa học Khoa Kinh tế

- Quản lý văn bản và triển khai các công việc thuộc lĩnh vực khoa học và đào tạo.

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Nhiệm vụ:

- Quản lý, lưu trữ, nhập liệu điểm GHP và TX sinh viên hệ chính quy

Trợ lý Giáo vụ

Khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội
Tốt nghiệp loại Giỏi

Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Tốt nghiệp loại Khá

Đại học Mở Hà Nội
Tốt nghiệp loại Khá

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Tốt nghiệp loại Xuất sắc

 HỌC VẤN

Thạc sĩ Luật học

Thạc sĩ Kinh tế đầu tư

Cử nhân Luật Kinh tế

Cử nhân Kinh tế đầu tư

Trưởng đoàn, Trưởng BTC
Tổ chức hoạt động tình nguyện mùa hè năm 2022 bao gồm: Tiếp sức mùa thi, Tình nguyện địa phương

GV hướng dẫn
 Nghiệm thu đạt loại Khá

Thành viên
 Nghiệm thu đạt loại Tốt

Thành viên
 Nghiệm thu đạt loại Xuất sắc

Thành viên
Nghiệm thu đạt loại Tốt

Thành viên
 Nghiệm thu đạt loại Tốt

Chủ nhiệm
 Nghiệm thu đạt loại Khá

Thành viên
 Nghiệm thu đạt loại Khá

Thành viên
 Nghiệm thu đạt loại Tốt

Tác giả duy nhất

Tạp chí International Journal of All Research Writings; Vol 3 Issue 11; May 2022; Page 18-25 

Tác giả thứ nhất

Tạp chí International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education; Volume 7, Issue 2; January 2021; Page 50

Tác giả thứ hai

Tạp chí Tài chính; Kỳ 2 tháng 5/2020; Trang 52-55 

Tác giả thứ hai

Tạp chí Tài chính; Kỳ 2 tháng 11/2019; Trang 26-30

Tác giả thứ ba

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐHTN; Số 15; Tháng 12/2018; Trang 123-129 

Tác giả thứ nhất

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐHTN; Số 12/3; Tháng 10/2018; Trang 93-97 

 HOẠT ĐỘNG

Chương trình tình nguyện mùa hè năm 2022 - Khoa Quản lý - Luật Kinh tế

Đề tài cấp cơ sở năm 2020: "Huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển kinh tế xã hội tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên"

Đề tài cấp cơ sở năm 2019: "Xây dựng hệ thống học liệu điện tử E-Learning cho học phần Kinh tế đầu tư 2"

Đề tài cấp cơ sở năm 2019: "Xây dựng hệ thống học liệu điện tử E-Learning cho học phần Kinh tế môi trường"

Đề tài cấp tinh năm 2018 (Dự án chuyển giao KHCN): "Liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị cho cây Na tại huyện Võ N

Đề tài cấp cơ sở năm 2017: "Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động tại xã Tân Cư

Đề tài cấp cơ sở năm 2016: "Đánh giá tình hình thu hút và sử dụng vốn hỗ trợ phát triền chính thức của Nhật Bản và Hàn Quốc và

Đề tài cấp cơ sở năm 2015: "Tăng cường vai trò của hộ gia đình trong việc tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Thái Ng

Đề tài cấp cơ sở năm 2014: "Công tác quản lý nhà nước về môi trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở

Tác giả bài báo quốc tế thường: "Human rights in Vietnam legal system"

Tác giả bài báo quốc tế thường: "Factor Affecting credit risk management at Agribank – Bach Thong District Branch"

Tác giả bài báo trong nước: "Tác động của CPTPP tới FDI và ngoại thương của Việt Nam"

Tác giả bài báo trong nước: "Nhân tố tác động đến chính sách cổ tức tiền mặt của các doanh nghiệp niêm yết"

Tác giả bài báo trong nước: "Đầu tư trực tiếp nước ngoài với chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa tại tỉnh Th

Tác giả bài báo trong nước: "Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế"
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Tác giả thứ hai

Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinh doanh; Số 06; Tháng 6/2018; Trang 17-23 

Tác giả thứ hai

Tạp chí Tài chính ; Kỳ 1 tháng 11/2018 (692) ; Trang 143-146 

Tác giả thứ hai

Tạp chí y học cộng đồng; Số 1 (42); Tháng 2/2018; Trang 121-127 

Tác giả thứ hai

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương; Số 503; Tháng 12/2017; Trang 53-55 

Tác giả thứ nhất

Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinh doanh ; Số 03 ; Tháng 9/2017 Trang 4-9 

Tác giả thứ hai

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương; Số 490; Tháng 5/2017; Trang 17-19 

Tác giả bài báo trong nước: "Thực trạng việc làm của lao động nữ ở Việt Nam hiện nay"

Tác giả bài báo trong nước: "Trao đổi về việc làm của lao động nữ ở Việt Nam hiện nay"

Tác giả bài báo trong nước: "Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động tại xã Tân Cư

Tác giả bài báo trong nước: "Một số giải pháp thu hút người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại xã Tân Cương, thàn

Tác giả bài báo trong nước: "Tình hình thu hút vốn hỗ trợ phát triển chính thức từ Hàn Quốc và Nhật Bản vào Việt Nam"

Tác giả bài báo trong nước: "THoàn thiện pháp luật ngân hàng trong điều kiện Việt Nam gia nhập Hiệp định TPP"
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