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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Trần Thị Thu Huyền    Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh:    Nơi sinh:  Kiến Xương, Thái Bình 

Quê quán:  Kiến Xương, Thái Bình  Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ    Năm, nước nhận học vị: 2005 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên chính 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố Nông Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 

Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ:   

Fax:                                                         Email: ttthuyen@vnua.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy  

Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa Hà Nội  

Ngành học: Toán Tin ứng dụng   

Nước đào tạo:  Việt Nam    Năm tốt nghiệp: 2000 

Bằng đại học 2:     Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ ngành/chuyên ngành: Công nghệ thông tin   Năm cấp bằng: 2005 

Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa Hà Nội 

- Tên luận văn:  

- Tiến sĩ chuyên ngành: …   Năm cấp bằng: 

Nơi đào tạo: 

- Tên luận án: 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

2. 

Mức độ sử dụng: B1 

Mức độ sử dụng: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Đơn vị công tác Công việc đảm nhiệm 



 

Năm 2000 đến nay Khoa Công nghệ thông tin Giảng viên 

   

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh 

giáo sư nhà nước quy định): 

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong đề 

tài 

1 
Ứng dụng ngôn ngữ OWL và 

OWL-QL vào biểu diễn và truy vấn 

ngữ nghĩa trên Web cho vấn đề tích 

hợp dữ liệu 

2006 Đề tài cấp Học 

viện 
Chủ nhiệm 

2 Nghiên cứu thiết kế và phát triển 

web cho các thiết bị di động, ứng 

dụng với website K.CNTT và thử 

nghiệm với Website trường Đại học 

Nông nghiệp Hà Nội  

2013 - 2014 
Đề tài cấp Học 

viện 

Chủ nhiệm 

3 
Nghiên cứu phương pháp sử dụng 

mạng sinh học để dự đoán các gen 

liên quan tới bệnh ung thư ở người 

2016 
Đề tài cấp Học 

viện 

Tham gia 

4 
Ứng dụng mô hình học từ điển thưa 

vào nhận dạng các giống thóc nhằm 

tăng độ thuần chủng của thóc giống 

cho quá trình sản xuất 

2017 
Đề tài cấp Học 

viện 

Tham gia 

5 Xây dựng bộ CSDL hình ảnh bệnh 

trên Gà 2020 
Đề tài cấp Học 

viện 

Chủ nhiệm 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước 

quy định): Tên công trình, năm công bố, nơi 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 Phương pháp phân lớp sử 

dụng máy Vec-tơ hỗ trợ 

ứng dụng trong tin sinh học 

Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học và Phát triển 2011  

2 Phương pháp thiết kế web 

đáp ứng và ứng dụng xây 

dựng website Khoa Công 

nghệ thông tin 

Tác giả  Tạp chí Khoa học và phát triển 2015  

http://qlkh.vnua.edu.vn/PublishDetail/2/5053/default.aspx
http://qlkh.vnua.edu.vn/PublishDetail/2/5053/default.aspx
http://qlkh.vnua.edu.vn/PublishDetail/2/5053/default.aspx


 

3 Xây dựng cơ sở dữ liệu và 

hệ thống tra cứu các giống 

lúa phổ biến ở Việt Nam 

Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học và Phát triển 

Số 6, Tập 13, số 4: 813-824  

2015  

4 Xây dựng cớ sở dữ liệu và 

hệ thống tra cứu hạt thóc 

giống bằng hình ảnh trên 

nền web 

Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học và Phát triển 

Số 6, Tập 13, số 4: 813-824  

2015  

5 Nghiên cứu phương pháp 

dựa trên mạng sinh học để 

dự đoán các gene gây bệnh 

Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học Nông nghiệp 

Việt Nam  

2017  

6 Xây dựng CSDL và 

Module tra cứu hình ảnh 

nảy mầm của một số giống 

lúa phổ biến ở Việt Nam 

Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học Nông nghiệp 

Việt Nam 

2018  

 

 

Xác nhận của cơ quan 

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020 

Người khai kí tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 

 

 

 

 

       Th.S. Trần Thị Thu Huyền 


