
BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ, 

KỶ YẾU HỘI NGHỊ, HỘI THẢO TRONG NƯỚC 

 

TT Tên bài báo 
Tên tác giả/đồng tác 

giả/thành viên 
Nơi đăng/xuất bản Năm 

1  Bài báo đăng trên tạp chí trong nước - Kỷ yếu - Hội thảo khoa học 

2  

Difference schemes for weak 

solutions mixed problem for a class 

of hyperbolic differential 

equations,II 

Trần Xuân Bộ Preprint 2002/09 Hanoi 2002 

3  

Difference schemes for weak 

solutions mixed problem for a class 

of hyperbolic differential equations, 

II 

Trần Xuân Bộ Preprint 04/27 Hanoi 2004 

4  

Trường CĐSP Tuyên Quang biên 

soạn thành công giáo trình Ngữ văn 

và Lịch sử địa phương 

Bùi Thị Mai Anh 

Bản tin Khoa học công 

nghệ (Sở KH&CN Tỉnh 

Tuyên Quang) 

2010 

5  

Kết quả đánh giá năng suất , chất 

lượng và khả năng khai thác hai loại 

cỏ tự nhiên của Việt Nam ở Tuyên 

Quang 

      Lã Thị Thúy 

Tạp chí Nông nghiệp & 

phát triển nông thôn(Bộ 

Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn) 

2010 

6  

Cần nhìn thẳng, đánh giá thật trong 

công tác quản lý và hoạt động 

nghiên cứu khoa học hiện nay. 

Nguyễn Văn Cương 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

các trường Cao đẳng và 

Trung cấp chuyên nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

nhất -năm 2010 

2010 

7  

Đôi điều cần bàn trong công tác 

nghiên cứu khoa học của trường 

CĐSP Tuyên Quang từ năm 2004 

đến nay 

Nguyễn Bá Đức 

Bản tin Khoa học công 

nghệ (Sở KH&CN Tỉnh 

Tuyên Quang) 

2010 

8  

Sinh viên nghiên cứu khoa học - 

một định hướng cần khuyến khích 

trongtrường CĐSP Tuyên Quang 

 Nguyễn Bá Đức 

Bản tin Khoa học công 

nghệ (Sở KH&CN Tỉnh 

Tuyên Quang) 

2010 

9  

Chế tạo mạch phát xung dao động 

điện cho phòng thí nghiệm điện tử - 

vô tuyến 

Trần Minh Thịnh 

Nguyễn Bá Đức 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

các trường Cao đẳng và 

Trung cấp chuyên nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

nhất -năm 

2010 

10  Vận dụng PPDH Tích cực vào việc 

hướng dẫn sinh viên khoa Tiểu học 
 Bùi Ánh Tuyết Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

các trường Cao đẳng và 
2010 



rèn luyện nghiệp vụ sư phạm các kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết Tiếng Việt 

tại trường CĐSP Tuyên Quyang 

Trung cấp chuyên nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

nhất 

11  

Dạy học theo dự án - một dự án dạy 

học cần được triển khai trong nhà 

trường. 

Bùi Thị Mai Anh 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

các trường Cao đẳng và 

Trung cấp chuyên nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

nhất 

2010 

12  
Biên soạn tài liệu địa phương - 

nhiệm vụ mới, thách thức mới 
Bùi Thị Mai Anh 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

(Hội giao lưu các trường 

đại học, Cao đẳng cụm 

Trung Bắc lần thứ VIII- 

2010 

13  
Biên soạn tài liệu địa phương theo 

hướng đổi mới PPDH hiện nay. 
Đặng Trần Quân 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

(Hội giao lưu các trường 

đại học, Cao đẳng cụm 

Trung Bắc lần thứ VIII- 

2010 

14  
Dạy học theo góc - nhìn từ góc độ 

trải nghiệm 

 Khổng Chí Nguyện 

Bùi Thị Mai Anh 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

(Hội giao lưu các trường 

đại học, Cao đẳng cụm 

Trung Bắc lần thứ VIII 

2010 

15  

Trao đổi về dạy - học môn Chính trị 

trong đào tạo rung cấp chuyên 

nghiệp - Một số giải pháp nâng cao 

chất lượng giảng dạy môn Chính trị 

ở trường Trung cấơp chuyên nghiệp 

 Lê Tuấn ngọc 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

các trường Cao đẳng và 

Trung cấp chuyên nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

nhất -năm 2010 

2010 

16  

Tìm hiểu việc học tập nghệ thuật 

trang trí truyền thống cuả sinh viên 

cao đẳng Tiểu học K4 trường CĐSP 

Tuyên Quang 

Lê Thị Quỳnh Hoa 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

các trường Cao đẳng và 

Trung cấp chuyên nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

nhất -năm 2010 

2010 

17  

Một số vấn đề tham vấn nhóm với 

hành vi bạo lực ở thanh niên - học 

sinh 

Mã Ngọc Thể 

Nguyễn Thị Chính 

Kỷ yếu hội thảo khoa học: 

Tâm lý học đường - Lý 

luận, thực tiễn và định 

hướng phát triển 

2010 

18  

Anharmonic Interaction Potential 

and Thermodynamic Effects of fcc 

Crystals Under Influence of 

Impurity. 

Nguyễn Bá Đức 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

(Hội giao lưu các trường 

đại học, Cao đẳng cụm 

Trung Bắc lần thứ VIII 

2010 

19  Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng 

dụng - một loại hình NCKH cần 
Nguyễn Bá Đức Kỷ yếu hội thảo khoa học 

(Hội giao lưu các trường 
2010 



được triển khai tại trường CĐSP 

Tuyên Quang. 

đại học, Cao đẳng cụm 

Trung Bắc lần thứ VIII 

20  

Anharmonic Interaction Potential 

and Thermodynamic Effects of fcc 

Crystals Under Influence of 

Impurity. 

 Nguyễn Bá Đức 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

các trường Cao đẳng và 

Trung cấp chuyên nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

nhất 

2010 

21  

So sánh việc soạn thảo văn bản 

bằng phần mềm LaTex với các phần 

mềm khác có cùng chức năng 

 Nguyễn Bá Đức 

Khổng Chí Nguyện 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

các trường Cao đẳng và 

Trung cấp chuyên nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

nhất -năm 2010 

2010 

22  
Đổi mới PPGD tiếng Anh theo định 

hướng thực hành giao tiếp. 
Nguyễn Hữu Lân 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

(Hội giao lưu các trường 

đại học, Cao đẳng cụm 

Trung Bắc lần thứ VIII-

2010 

2010 

23  
Kỹ thuật thiết kế các phương pháp 

dạy học theo hướng tích cực hóa 
Nguyễn Hữu Lân 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

các trường Cao đẳng và 

Trung cấp chuyên nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

nhất -năm 2010 

2010 

24  

Trường CĐSP Tuyên Quang với 

việc mở rộng quy mô, nâng cao chất 

lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã 

hội. 

Nguyễn Khải Hoàn 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

(Hội giao lưu các trường 

đại học, Cao đẳng cụm 

Trung Bắc lần thứ VIII-

2010 

2010 

25  

Đào tạo theo tín chỉ - nh n từ góc độ 

của của một trường Cao đẳng sư 

phạm địa phương 

Nguyễn Khải Hoàn 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

các trường Cao đẳng và 

Trung cấp chuyên nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

nhất -năm 2010 

2010 

26  
Phương pháp hướng dẫn sinh viên 

đọc sách, đọc tài liệu 
Phạm Thị Thu Thủy 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

các trường Cao đẳng và 

Trung cấp chuyên nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

nhất -năm 2010 

2010 

27  
Vận dụng phương pháp tình huống 

trong dạy học các môn Nghiệp vụ 

sư phạm ở trường CĐSP Tuyên 

Trần Thị Lý 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

các trường Cao đẳng và 

Trung cấp chuyên nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

2010 



Quang nhất -năm 2010 

28  

Một số kinh nghiệm phát triển tư 

duy phê phán cho sinh viên qua 

giảng dạy các môn thuộc khoa học 

Mác- Lê nin ở trường CĐSP Tuyên 

Quang 

Trần Thị Mỹ Bình 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

các trường Cao đẳng và 

Trung cấp chuyên nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

nhất -năm 2010 

2010 

29  
Một số biểu tượng nghệ thụât trong 

Xình ca Cao Lan ở Tuyên Quang 
Triệu Thị Linh 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

các trường Cao đẳng và 

Trung cấp chuyên nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

nhất -năm 2010 

2010 

30  

Dạy học theo dự án - một dự án dạy 

học cần được triển khai trong nhà 

trường. 

Bùi Thị Mai Anh 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

(Hội giao lưu các trường 

đại học, Cao đẳng cụm 

Trung Bắc lần thứ VIII-

2010 

2010 

31  

Xác định hàm lượng kim loại nặng 

(đồng) trong một số loại rau bằng 

phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử 

Vũ Thị Tâm Hiếu 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

các trường Cao đẳng và 

Trung cấp chuyên nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

nhất -năm 2010 

2010 

32  
Biên soạn tài liệu địa phương - 

nhiệm vụ mới, thách thức mới 
 Bùi Thị Mai Anh 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

các trường Cao đẳng và 

Trung cấp chuyên nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

nhất -năm 2010 

2010 

33  

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu 

khoa học trong khối các trường 

chuyên nghiệp tỉnh Tuyên Quang 

Bùi Thị Mai Anh 

Bản tin Khoa học công 

nghệ (Sở KH&CN Tỉnh 

Tuyên Quang) 

2011 

34  
Đào tạo giáo viên THCS theo Dự án 

Việt- Bỉ 
Phạm Thị Minh 

Tạp chí Giáo dục Và Thời 

đại- Chủ nhật 
2011 

35  
Quá trình động học lên men rượu 

vang nho 
 Hoàng Thị Lệ Thương 

Tạp chí Đồ uống Việt 

Nam 
2011 

36  
Phân lập tuyển chọn nấm men để 

lên men vang nho 
Hoàng Thị Lệ Thương 

Bản tin khoa học công 

nghệ , Sở KH&CN tỉnh 

Ninh Thuận 

2011 

37  
Sử dụng trò chơi trong dạy học hóa 

học 

 Nguyễn Thị Tuyết 

Vũ Thị Kim Dung 
Tạp chí Khoa học 2012 



38  
Phát triến năng lực tự đánh giá 

trong đào tạo giáo viên THCS 
Phạm Thị Minh Bộ Giáo dục và đào tạo 2012 

39  

Tổ chức và hoạt động của thủy quân 

Triều Nguyễn trong bối cảnh Việt 

Nam thế kỷ XIX 

Bùi Gia Khánh 

Kỷ yếu hội thảo khoa học  

Hợp tác Biển Đông: Lịch 

sử và triển vọng 

2012 

40  

Vấn đề nắm bắt thời cơ giành chính 

quyền về tay nhân dân trong cuộc 

khởi nghĩa Thanh La (Sơn Dương - 

Tuyên Quang) 

 Bùi Gia Khánh 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

Khởi nghĩa Thanh La 

trong tiến trình cách mạng 

tháng Tám 1945 

2012 

41  

Thủy quân thời Gia Long - Minh 

Mệnh và công tác tuần tra kiểm soát 

biển đảo 

 Bùi Gia Khánh 

Kỷ yếu hội thảo khoa học: 

Cán bộ trẻ các trường Đại 

học sư phạm toàn quốc 

lần thứ hai. Đại học Huế 

2012 

42  

Rèn luyện kỹ năng và phát triển tư 

duy trong dạy và học lý thuyết số ở 

trường Cao đẳng Tuyên Quang 

Dương Thị Hồng Hải 

Kỷ yếu hội thảo khoa học: 

Các chuyên đề Toán bồi 

dưỡng giáo viên THCS 

2012 

43  

Ảnh hưởng của tính chất của đồ thị 

lên ràng buộc giữa các bất biến 

trong cây và đồ thị phẳng. 

 Khổng Chí Nguyện 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

các trường Đại học - Cao 

đẳng cụm Trung Bắc lần 

thứ IX 

2012 

44  
Tính sáng tạo của học sinh Tiểu học 

trong môn kỹ thuật 
Mã Ngọc Thể 

Trường đại học Khoa học 

xã hội và nhân văn Khoa 

tâm lý học 

2012 

45  

Năng lực cố vấn của giảng viên 

trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở 

trường cao đẳng, đại học 

Nguyễn Bá Đức 

Hà Mỹ Hạnh 
Tạp chí Giáo dục 2012 

46  
Các giải pháp bồi dưỡng năng lực 

dạy học hình học THCS 

 Nguyễn Thị Hương Lan 

Dương Thị Hồng Hải 

Kỷ yếu hội thảo khoa học: 

Các chuyên đề Toán bồi 

dưỡng giáo viên THCS 

2012 

47  
Grap - Một phương pháp có hiệu 

quả trong việc dạy học Tiếng Việt 
Nguyễn Thị Kim Dung 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

các trường Đại học - Cao 

đẳng cụm Trung Bắc lần 

thứ IX 

2012 

48  

Tư vấn tâm lý học đường - hoạt 

động cần thiết đối với học sinh 

trung học phổ thông khu vực miền 

núi phía Bắc 

 Trần Thị Tua 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

các trường Đại học - Cao 

đẳng cụm Trung Bắc lần 

thứ IX 

2012 



49  
Kiểu nhân cách và khả năng giao 

tiếp của sinh viên 
Trần Thị Tua 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

các trường Đại học - Cao 

đẳng cụm Trung Bắc lần 

thứ IX 

2012 

50  

Quan điểm tương tác trong dạy học 

toán học ở trường trung học phổ 

thông 

Nguyễn Thị Hương Lan Tạp chí Khoa học 2012 

51  

Tìm hiểu vai trò của tổ trưởng 

chuyên môn ở trường trung học phổ 

thông 

Nguyễn Thị Lan Anh Tạp chí Quản lý giáo dục 2012 

52  

Vai trò của trường Đại học Tân 

Trào với nhiệm vụ đào tạo cán bộ, 

công chức, viên chức phục vụ sự 

phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 

Tuyên Quang giai đoạn 2006 - 2012 

Nguyễn Bá Đức 

Khổng Chí Nguyện 
Tạp chí Giáo dục 2013 

53  
Một số năng lực dạy học Toán đặc 

thù của giáo viên Tiểu học 
Trần Xuân Bộ Tạp chí giáo dục 2013 

54  

Chemical Composition of 

Schisandra Perulata Gagne. Grown 

in Viet Nam 

Trần Đức Đại Tạp chí Hóa học 2013 

55  

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, 

phát triển của một số giống lúa 

thuần chất lượng cao tại Tuyên 

Quang 

Trần Thị Nhung 
Tạp chí Nông nghiệp và 

phát triên nông thôn 
2013 

56  
Ẩn dục ý niệm vật dụng liên quan 

đến món ăn trong tiếng Việt 
Nguyễn Thị Bích Hợp 

Kỷ yếu hội thảo: Ngôn 

ngữ học toàn quốc năm 

2013 

2013 

57  
Vai trò của siêu nhận thức trong dạy 

học môn Toán 
Nguyễn Thị Hương Lan Tạp chí Giáo dục 2013 

58  
Vận dụng "Nghiên cứu ứng dụng" 

trong dạy học giáo dục học 
 Trần Thị Tua Tạp chí Giáo dục 2013 

59  

Ứng dụng công nghệ thông tin làm 

đồ dùng dạy học mô phỏng một số 

quá trình tự động hóa và thị giác 

cho máy 

 Trần Minh Thịnh 

Kỷ yếu hội thảo khoa học: 

ứng dụng ICT trong giáo 

dục và đào tạo, nhìn lại để 

bứt phá 

2013 

60  
Hoạt tính sinh học của một số hợp 

chất phân lập từ gỗ cây  Cẩm Lai 
 Trần Thị Sửu Tạp chí Sinh học 2013 



61  

Phương pháp "bàn tay nặn bột" phát 

huy khả năng tư duy khoa học của 

học sinh 

Trần Thị Sửu 

Bản tin hoạt động khoa 

học công nghệ trên địa 

bàn tỉnh 

2013 

62  

Một số kết quả nghiên cứu đặc điểm 

tái sinh dưới tán rừng trồng tại xã 

Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang 

 Ma A Sim 

Báo cáo khoa học về sinh 

thái và tài nguyên sinh vật 

- Hội nghị khoa học toàn 

quốc lần thứ năm 

2013 

63  
Công nghệ thông tin và dạy học ở 

trường đại học 
Nguyễn Khải Hoàn 

Kỷ yếu hội thảo khoa học: 

ứng dụng ICT trong giáo 

dục và đào tạo, nhìn lại để 

bứt phá 

2013 

64  

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, 

phát triển và năng suất của một số 

giống ngô lai .tại Tuyên Quang 

 Hoàng Văn Tiến 
Tạp chí Nông nghiệp và 

phát triên nông thôn 
2013 

65  
Lịch sử nghiên cứu vấn đề năng lực 

hoạt động xã hội 
Hà Mỹ Hạnh Tạp chí giáo dục 2013 

66  

Sự cần thiết phải phát triển năng lực 

hoạt động xã hội cho sinh viên các 

trường đại học sư phạm 

Hà Mỹ Hạnh Tạp chí giáo dục 2013 

67  

Nguyên nhân làm cho Đảng công 

sản Indonesia mất đi vai trò tiên 

phong trong cách mạng tháng 8 năm 

1945 ở Indonesia 

 Phạm Thị Huyền Trang 
Tạp chí nghiên cứu Đông 

Nam Á 
2013 

68  

Phát triển môi trường giao tiếp cho 

sinh viên Sư phạm trong trường Cao 

đẳng 

 Đoàn Thị Cúc 
Tạp chí Giáo dục 

  
2013 

69  
Phát triển năng lực hoạt động xã hội 

cho sinh viên Sư phạm 
Hà Mỹ Hạnh Tạp chí Giáo dục 2013 

70  

Một số cây thuốc cần ưu tiên bảo 

tồn tại khu bảo tồn thiên nhiên 

Đồng Sơn - Kỳ Thượng, tỉnh Quảng 

Ninh 

Nguyễn Thị Hải 
Tạp chí Nông nghiệp & 

phát triển nông thôn 
2013 

71  

Thành phần hóa học của tinh dầu 

một số loài trong chi hoa tiên 

(Asarum L.) ở Việt Nam 

Nguyễn Thị Hải Tạp chí Sinh học 2013 

72  
Dạy học môn vật lý theo hình thức 

tổ chức hoạt động nhóm 

Nguyễn Thị Lan Anh 

Nguyễn Thúy Nga 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội 
2013 



73  

Sử dụng mô hình Einstein tương 

quan phi điều hòa xây dựng các 

biểu thức tính cumulant và các tham 

số nhiệt động theo các tham số cấu 

trúc mới 

 Nguyễn Bá Đức 

Hội thảo KH – An Giang 

“KHCN với sự phát triểm 

kinh tế XH” 

2014 

74  

Thực trạng học tập môn Toán của 

học sinh Trường  phổ thông dân tộc 

nội trú trung học phổ thông tỉnh 

Tuyên Quang 

Trần Xuân Bộ Tạp trí giáo dục 2014 

75  
Ý thức về cái tôi trong thơ văn xuôi 

Việt Nam sau 1975 
Vũ Quỳnh Loan Tạp chí VHNT 2014 

76  Dương Kiều Minh với thơ văn xuôi Vũ Quỳnh Loan Tạp chí Văn học 2014 

77  
Day học môn Vật lý theo hình thức 

tổ chức hoạt động ngoại khóa 

Nguyễn Thị Lan Anh 

Nguyễn Thúy Nga 
Tạp chí Quản lý giáo dục 2014 

78  
Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi 

bạo lực học đường của sinh viên 
 Nguyễn Thị Lan Anh Tạp chí Tâm lý học xã hội 2014 

79  
Một số vấn đề cơ bản nghiên cứu 

hành vi bạo lực học đường 
 Nguyễn Thị Lan Anh Tạp chí Tâm lý học xã hội 2014 

80  
Quan niệm của con người Erich 

Fromm 
Phan Thị Hồng Nhung 

Tạp chí Giáo dục lý luận 

  
2014 

81  

Nghiên cứu ảnh hưởng cử biên pha 

nano BATIO3 lên tính chất điện từ 

của vật liệu LA0.7Sr0.3MnO3 

 Trịnh Phi Hiệp (Thành 

viên) 

Tạp chí Khoa học công 

nghệ - Đại học Thái 

Nguyên 

2014 

82  

Sinh viên mã ngành vật lý của Đại 

học Tân Trào sẽ được tích hợp kiến 

thức nhận dạng vân tay và khuân 

mặt 

Trần Minh Thịnh 

Vũ Mạnh Hùng 

Bản tin Sở Khoa học công 

nghệ Tuyên Quang 
2014 

83  

Bài báo: “Thực trạng hành vi lệch 

chuẩn học đường của học sinh trung 

học phổ thông Hồng Đức 

 Mã Ngọc Thể Tạp chí Tâm lý học xã hội 2014 

84  

Thực trạng  nhận thức và biện pháp 

phát triển môi trường giao tiếp của 

sinh viên sư phạm các trường Cao 

đẳng khu vực miền núi phía Bắc 

 Đoàn Thị Cúc 
Tạp chí Giáo dục 

  
2014 

85  Phát triển môi trường giao tiếp xã 

hội, môi trường văn hóa ứng xử, 
Đoàn Thị Cúc Tạp chí khoa học & công 

nghệ- Đại học Thái 
2014 



văn hóa chia sẻ cho sinh viên sư 

phạm 

Nguyên 

  

86  

Vai trò của môi trường giao tiếp đối 

với sự hình thành phát triển nhân 

cách giáo sinh trường Cao đẳng 

 Đoàn Thị Cúc 

Tạp chí khoa học & công 

nghệ- Đại học Thái 

Nguyên 

Mã: ISSN 1859-2171 

2014 

87  

Giải pháp ghen cải tạo nhãn thực 

sinh bằng những giống nhãn chín 

muộn cho hiệu quả kinh tế cao 

Nguyễn Văn Nghĩa 
Bản tin Sở khoa học và 

công nghệ Tuyên Quang 
2014 

88  

Những kĩ năng cần có của giáo viên 

trong dạy học toán học ở trường tiểu 

học 

Trần Xuân Bộ 
Tạp chí khoa học, Trường 

ĐH Sư phạm HN II 
2014 

89  

Tính các tham số nhiệt động và các 

cumulant của các tinh thể lập 

phương tâm diện (FCC) pha tạp 

theo lý thuyết phổ cấu trúc tinh tế 

của tia X (XAFS) 

Nguyễn Bá Đức 

Tạp chí Khoa học và 

Công Nghệ - ĐH Đà Nẵng 

(11/2014) 

2014 

90  

Tác động của môi trường giáo dục 

đến sự phát triển tính sáng tạo trong 

hoạt động tạo hình của trẻ mầm non 

Vũ Thị Kiều Trang 
Hội thảo khoa học cụm 

Trung-Bắc lần thứ X 
2014 

91  

Phân lập, tuyển chọn chủng nấm 

men để sản xuất rượu từ giống dứa 

Queen 

Hoàng Thị Lệ Thương 
Tạp chí Khoa học phát 

triển nông thôn Việt Nam 
2014 

92  

Ảnh hưởng của một số yếu tố môi 

trường đến quá trình nhân giống  

nấm men Saccharomyces cerevisiae 

D8 trong lên men sản xuất Brandy 

từ dứa 

Hoàng Thị Lệ Thương 

Kỉ yếu Giao lưu các 

trường Đại học, Cao đẳng 

cụm Trung-Bắc lần thứ X 

2014 

93  
Sai số dự báo( đồng t/g với ThS Mai 

Thi Thu) 
Nguyễn Thị Hương Lan Tạp chí giáo dục 2014 

94  

Siêu nhận thức và giải quyết vấn đề 

trong dạy học môn toán: Tổng quan 

một số nghiên cứu 

Nguyễn Thị Hương Lan Tạp chí giáo dục 2014 

95  

Nghiên cứu tính đa dạng thực vật 

trong hệ thống vườn nhà tại xã 

Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh 

Phú Thọ 

Ma A Sim 
Tạp chí Rừng & môi 

trường 
2014 



96  

Phát triển tư duy hàm cho học sinh 

trung học cơ sở thông qua dạy học 

giải phương trình 

Mai Thị Hiền 
Hội thảo khoa học cụm 

Trung-Bắc lần thứ X 
2014 

97  
Tính chất điện và từ của hệ hợp chất 

La……. 
Vũ Quang Thọ 

Hội nghị khoa học Trường 

Đại học Khoa học tự 

nhiên 

2014 

98  

Thiết kế và tổ chức hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo cho sinh viên đại 

học sư phạm theo hướng phát triển 

năng lực hoạt động xã hội 

Hà Mỹ Hạnh 
Tạp chí khoa học và công 

nghệ - đại học thái nguyên 
2014 

99  

Phát triển chương trình đào tạo giáo 

viên theo định hướng nghề nghiệp. 

Ứng dụng ở trường đại học sư phạm 

- đại học Thái Nguyên 

Hà Mỹ Hạnh Tạp chí giáo dục 2014 

100  

Phát triển kỹ năng biểu đạt và tiếp 

nhận thông tin học tập cho sinh viên 

cao đẳng sư phạm trường Đại học 

Trân Trào 

Hà Mỹ Hạnh 
Hội thảo khoa học cụm 

Trung-Bắc lần thứ X 
2014 

101  

Phát triển môi trường giao tiếp cho 

sinh viên – giải pháp nâng cao chất 

lượng đào tạo giáo viên tiểu học 

trong các trường sư phạm 

Đoàn Thị Cúc 
Kỷ Yếu hội thảo khoa  

học quốc tế (5/2015) 
2014 

102  

Mối quan hệ giữa sự thật lịch sử và 

hư cấu trong sáng tạo nghệ thuật 

nhìn từ thực tiễn đời sống nghiên 

cứu Văn học  Việt Nam 

Triệu Thị Linh 
Hội thảo khoa học cụm 

Trung-Bắc lần thứ X 
2014 

103  

How Vietnamese students adapt to a 

new educational environment when 

studying in Australian institutes? A 

case study at La Trobe University 

Nguyễn Cao Thành 

Tạp chí khoa học đại học 

quốc gia Hà Nội (Nghiên 

cứu giáo dục)  (9/2014) 

2014 

104  
Tiềm năng du lịch huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang 
Nguyễn Thu Hoàn 

Tạp chí khoa học - ĐH SP 

HN 
2014 

105  

Giải pháp nâng cao năng lực nghiệp 

vụ sư phậm cho giảng viên các cơ 

sở đào tạo giáo viên để đáp ứng yêu 

cầu đánh giá sinh viên theo hướng 

tiếp cận năng lực 

Nguyễn Bá Đức 

Đoàn Thị Phương Lý 

Kỷ Yếu hội thảo khoa 

họcquốc tế (5/2015) 
2015 

106  Quan niệm tiếp cận năng lực trong Nguyễn Khải Hoàn Kỷ Yếu hội thảo khoa  2015 



đánh giá học sinh Tiểu học học quốc tế (5/2015) 

107  
Công nghệ thông tin và dạy học ở 

trường đại học 
Nguyễn Khải Hoàn 

Tạp chí KH Trường  

ĐHSPHN2 
 

108  

Đánh giá thực trạng đội ngũ giáo 

viên tiểu học do Trường Đại học 

Tân Trào đào tạo giai đoạn 2006 - 

2012 từ thực tiễn địa phương và các 

cơ sở giáo dục 

Nguyễn Khải Hoàn 

Kỷ yếu Hội thảo KH 

 quốc gia về đào tạo,  

bồi dưỡng nguồn nhân 

 lực GV TH, Trường 

ĐHSPHN2 (5/2015) 

2015 

109  

Xây dựng chương trình đào tạo 

nghiệp vụ sư phạm ở trường đại 

học, cao đẳng gắn với yêu cầu đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo 

Nguyễn Khải Hoàn Tạp chí Giáo dục 2015 

110  

Phát triển năng lực thực hành 

nghiệp vụ sư phạm dựa vào nghiên 

cứu trường hợp trong đào tạo giáo 

viên tiểu học 

Nguyễn Khải Hoàn 
Tạp chí KH Trường  

ĐHSPHN2 
2015 

111  

Đánh giá học sinh theo tiếp cận 

năng lực, xu thế tất yếu của đánh 

giá trong giáo dục hiện nay 

Nguyễn Khải Hoàn 
Kỷ Yếu hội thảo khoa  

học quốc tế (5/2015) 
2015 

112  

Một số vấn đề về trường hợp và 

nghiên cứu trường hợp trong dạy 

học 

Nguyễn Khải Hoàn 
Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp, số 13 
2015 

113  

Lập luận của nhân vật Chí Phèo và 

Bá Kiến trong truyện ngắn “Chí 

Phèo” của Nam Cao 

Chu Thị Thùy Phương 
Tạp chí Từ điển học & 

Bách khoa thư 
2015 

114  

Cách sử dụng ngôn ngữ nói và viết 

để đánh giá năng lực môn Tiếng 

Việt của học sinh tiểu học bằng 

phương pháp nhận xét 

Bùi Ánh Tuyết 
Kỷ Yếu hội thảo khoa học 

quốc tế (5/2015) 
2015 

115  

Hình thành Kỹ năng đánh giá học 

sinh tiểu học theo hướng tiếp cận 

năng lực cho sinh viên trong dạy 

học môn Phương pháp dạy học 

Toán ở tiểu học 

Nguyễn Thị Phong 

Lê Trung Hiếu 

Kỷ Yếu hội thảo khoa học 

quốc tế (5/2015) 
2015 

116  
Cái tâm của người thấy trong việc 

đánh giá thực chất năng lực, phẩm 

chất học sinh tiểu học giai đoạn hiện 

Nguyễn Tuyết Nga 
Kỷ Yếu hội thảo khoa học 

quốc tế (5/2015) 
2015 



nay 

117  

Biểu hiện thích ứng của trẻ mẫu 

giáo 5 - 6 tuổi trong các hoạt động 

chuẩn bị đến trường tiểu học 

Vũ Thị Kiều Trang 
Kỷ Yếu hội thảo khoa học 

quốc tế 
2015 

118  

Nghiên cứu định lượng cacbon 

trong rừng ngập mặn 

trồng hỗ giao hai loài tại xã Nam 

Phú, huyện Tiền Hải,  

tỉnh Thái Bình 

Nguyễn Thị Hải 
Tạp chí sinh học 

(T3/2015) 
2015 

119  

Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập 

hóa học 11 phần phi kim tiếp cận 

PISA theo định hướng phát triển 

năng lực cho học sinh 

Vũ Thị Kim Dung 
Tạp chí hóa học & ứng 

dụng 
2015 

120  

Động thái lên men vang dứa để sản 

xuất rượu Brandy của 

chủng Saccharomyces cerevisiae D8 

Hoàng Thị Lệ Thương 

Tạp chí KH ĐHQGHN:  

Khoa học Tự nhiên và 

Công nghệ  

2015 

121  
Lựa chọn bài tập Vật lý theo định 

hướng phát triển năng lực ởhọc sinh 
Nguyễn Thúy Nga Tạp chí giáo dục 2015 

122  

Chế tạo hệ các hạt nano bạc trên bề 

mặt Si để sử dụng làm đế đo tán xạ 

Raman tăng cường bề mặt 

Cao Tuấn Anh 

Kỷ yếu hội thảo trong 

nước (mã số ISSN 1859 - 

4271) 

2015 

123  

Sự liên quan đến oxy của dải tím - 

xanh dương trong phổ huỳnh quang 

của lớp màng mỏng SiC xốp được 

chế tạo bằng ăn mòn anot trong 

dung dịch HF loãng 

Cao Tuấn Anh Kỷ yếu  trong nước (dự) 2015 

124  

So sánh trình tự nucleotide của 

cDNA GmEXP1 liên quan đến sự 

kéo dài rễ của một số giống đậu 

tương địa phương 

Nguyễn Thị Kiều Linh Tạp chí sinh học 2015 

125  

Suy nghĩ về hoạt động đánh giá và 

đổi mới đánh giá học sinh tiểu học 

hiện nay 

Nguyễn Thị Bích Hường 
Kỷ Yếu hội thảo khoa  

học quốc tế (5/2015) 
2015 

126  

Thực trạng dạy học ngoại khóa lịch 

sử địa phương trong các trường tiểu 

học tỉnh Tuyên Quang hiện nay và 

đề suất một số hình thức tiến hành 

Hoàng Thị Thu Dung 
Kỷ Yếu hội thảo khoa  

học quốc tế (5/2015) 
2015 

127  Chống cướp biển dưới triều Nguyễn Bùi Gia Khánh Viện hàn lâm khoa học xã 2015 



giai đoạn 1802 - 1884 hội Việt Nam.Viện nghiên 

cứu Đông Nam Á 

128  

Nét đặc sắc trong sáng tạo và sử 

dụng từ láy của Lê Lựu trong "Thời 

xa vắng " 

Hà Thị Chuyên Ngôn ngữ và đời sống 2015 

129  

Một vài địa danh lịch sử, văn hóa ở 

Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang 

Dương Thị Ngữ Ngôn ngữ và đời sống 2015 

130  

Phát triển chương trình đào tạo giáo 

viên tiểu học theo hướng tiếp cận 

năng lực hoạt động xã hội 

Hà Mỹ Hạnh 
Kỷ Yếu hội thảo khoa  

học quốc tế (5/2015) 
2015 

131  

Thực trạng phát triển năng lực hoạt 

động xã hội cho sinh viên các 

trường đại học sư phạm khu vực 

miền núi phía Bắc 

Hà Mỹ Hạnh Tạp chí giáo dục 2015 

132  

Đa dạng hóa các hoạt động đoàn, 

hội theo hướng phát triển năng lực 

hoạt động xã hội cho sinh viên đại 

học sư phạm 

Hà Mỹ Hạnh Tạp chí giáo dục 2015 

133  

Một số biện pháp phát triển kỹ năng 

đánh giá học sinh theo tiếp cận năng 

lực cho sinh viên ngành giáo dục 

tiểu học 

Trần Thị Lý 
Kỷ yếu hội thảo khoa học 

Quốc tế  
2015 

134  
Thích ứng của sinh viên dân tộc 

thiểu số với hoạt động tập thể 
Mã Ngọc Thể Tạp chí tâm lý học xã hội 2015 

135  
Một số vấn đề về dạy học phát triển 

tính sáng tạo cho học sinh tiểu học 
Mã Ngọc Thể 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

Quốc tế  
2015 

136  
Sự hài lòng với cuộc sống của sinh 

viên hiện nay 
Nguyễn Thị Chính 

Tạp chí Giáo dục & Xã 

hội 
2015 

137  

Một số khía cạnh về đánh giá bằng 

nhận xét học sinh tiểu học dưới góc 

độ tâm lý học giao tiếp 

Nguyễn Thị Chính 
Kỷ Yếu hội thảo khoa  

học quốc tế (5/2015) 
2015 

138  
Thực trạng hành vi đạo đức của học 

sinh Tiểu học hiện nay 
Nguyễn Đoan Trang 

Tạp chí Giáo dục & Xã 

hội 
2015 

139  
Sử dụng các biện pháp giáo dục 

hành vi đạo đức cho trẻ từ 6 - 11 

tuổi của cha mẹ trong gia đình hiện 

Nguyễn Đoan Trang Tâm lý học xã hội 2015 



nay 

140  

Một số khó khăn khi vận dụng quan 

điểm tiếp cận năng lực trong dạy 

học giáo dục học ở trương đại học 

Tân Trào 

Hà Thị Nguyệt 
Tạp chí Giáo dục & Xã 

hội 
2015 

141  

Vân dụng quan điểm tiếp cận năng 

lực trong dạy học giáo dục học ở 

trường đại học Tân Trào 

Hà Thị Nguyệt 
Tạp chí Giáo dục & Xã 

hội 
2015 

142  

Đặc điểm trí tưởng tượng sáng tạo 

trong hoạt động nặn của trẻ mẫu 

giáo 5 - 6 tuổi ở tỉnh Thái Nguyên 

Nguyễn Thị Hằng Tâm lý học xã hội 2015 

143  

Đặc thù lao động và yêu cầu về 

phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của 

giáo viên mầm non trong xã hội 

hiện nay 

Chu Thị Mỹ Nga Tạp chí giáo dục 2015 

144  
Tình yêu thiên nhiên – Giá trị văn 

hóa đặc sắc của người Cao Lan 
Trần Thị Mỹ Bình Tạp chí Giáo dục lý luận 2015 

145  

Tính tẩu trong đời sống tín ngưỡng 

của người Tày xã Tân An - Huyện 

Chiêm Hóa - Tỉnh Tuyên Quang 

Nguyễn Thị Thanh Thảo 

Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia 

Thái học Việt Nam lần 

thứ VII 

2015 

146  
Tính Tẩu trong nghi lễ Then của 

người Tày 
Nguyễn Thị Thanh Thảo 

Tạp chí Nhân lực khoa 

học xã hội 
2015 

147  

Bảo tồn giá trị nghệ thuật kiến truc 

và điêu khắc chùa "tiền phật hậu 

thánh" vùng đồng băng sông Hồng. 

Hà Thúy Mai Tạp chí Giáo dục xã hội 2015 

148  

Vai trò của nguồn lực con người 

trước yêu cầu của sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

Lê Tuấn Ngọc Tạp chí Giáo dục lý luận 2015 

149  
Kỹ năng giao tiếp trong học tập hợp 

tác của sinh viên đại học 
Nguyễn Thị Lan Anh Tâm lý học xã hội 2015 

150  

Đặc điểm nội dung giao tiếp của 

sinh viên người dân tộc Tày tỉnh 

Tuyên Quang 

Nguyễn Thị Lan Anh Tâm lý học xã hội 2015 

151  
Các tiêu chí biểu thị một người học 

tự chủ ở bậc giáo dục Đại học 
Nguyễn Cao Thành 

Tạp chí khoa học ngoại 

ngữ 
2015 

152  Lựa chọn tiêu chuẩn và tiêu chí Trần Vũ Phương Tạp chí khoa học đào tạo 2015 



đánh giá chất lượng GV GDTC theo 

hướng đáp ứng nhu cầu XH được 

đào tạo tại trường Cao đẳng Tuyên 

Quang 

và huấn luyện thể thao 

153  

Quan điểm của Đảng và nhà nước 

về công tác đổi mới và định hướng 

đổi mới GDTT trường học 

Trần Vũ Phương 

Kỷ yếu HTKH chuyên đề 

“Công tác GDTC trường 

học trong giai đoạn đổi 

mới” 

2015 

154  

Thực trạng kỹ năng dạy học Toán 

của đội ngũ giáo viên Tiểu học tỉnh 

Tuyên Quang 

Trần Xuân Bộ Tạp chí giáo dục 2015 

155  

Determine morse potential, thermal 

expansion coefficient and cescribe 

asymmetrical components through 

debye-waller factor by anharmonic 

correlated einstein model 

Nguyễn Bá Đức 
Tạp chí Khoa học ĐH Tân 

Trào  
2016 

156  

Thực trạng dạy học nghiệp vụ sư 

phạm dựa vào nghiên cứu trường 

hợp ở một số cơ sở đào tạo giáo 

viên tiểu học hiện nay 

Nguyễn Khải Hoàn Tạp chí Giáo dục  2016 

157  

Một số vấn đề về dạy học nghiệp vụ 

sư phạm dựa vào nghiên cứu trường 

hợp cho sinh viên cao đẳng ngành 

giáo dục tiểu học 

Nguyễn Khải Hoàn 
Tạp chí khoa học trường 

ĐH Thủ Đô Hà Nội  
2016 

158  
Dạy học dựa vào NCTH nhằm phát 

triển năng lực người học 
Nguyễn Khải Hoàn Tạp chí Giáo dục  2016 

159  

Một số nguyên tắc và biện pháp 

nâng cao năng lực đánh giá của 

giảng viên trong dạy học nghiệp vụ 

sư phạm”, Kỷ yếu Hội thảo quốc 

gia về nâng cao năng lực đánh giá 

cho giảng viên, Trường Đại học Sư 

phạm - Đại học Đà Nẵng, 10/2015 

Nguyễn Khải Hoàn 

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia 

về nâng cao năng lực đánh 

giá cho giảng viên, 

Trường Đại học Sư phạm  

Đà Nẵng  

2016 

160  

Lựa chọn, thiết kế trường hợp trong 

dạy học nghiệp vụ sư phạm ở 

trường sư phạm đào tạo giáo viên 

tiểu học 

Nguyễn Khải Hoàn 
Tạp chí Quản lí giáo dục, 

số đặc biệt 
2016 

161  
Đặc điểm và nguyên tắc dạy học 

nghiệp vụ sư phạm dựa vào nghiên 

cứu trường hợp trong đào tạo giáo 

Nguyễn Khải Hoàn Tạp chí Giáo dục 2016 



viên tiểu học” 

162  

Trải nghiệm về nghiên cứu trường 

hợp qua một số đề tài nghiên cứu 

học sinh trong dạy học nghiệp vụ sư 

phạm ở trường đại học, cao đẳng 

Nguyễn Khải Hoàn 
Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

Quốc gia Tp.HCM   
2016 

163  

Những biến đổi thể loại của Luật 

tuyệt trong tiến trình thơ trung đại 

Việt Nam 

Trần Thị Lệ Thanh Tập chí Khoa học ĐH Tân 2016 

164  

Sự vận động của thể loại Đường 

luật bát cú sau khi du nhập vào Việt 

Nam 

Trần Thị Lệ Thanh 
Tạp chí Văn hóa nghệ 

thuật 
2016 

165  
Đôi nét ca dao về tình yêu, hôn 

nhân và gia đình dân tộc Tày 
Nguyễn Thị Ngơi 

Diễn đàn Văn nghệ Việt 

Nam 
2016 

166  

Bài toán quan hệ biến phân và một 

số ứng dụng khi chứng minh sự tồn 

tại nghiệm của các bài toán khác 

trong lý thuyết tối ưu 

Lê Danh Tuyên 
Tạp chí Giáo dục và xã 

hội 
2016 

167  

Vận dụng phương pháp dạy học 

theo góc để dạy đọc hiểu văn bản 

"nghìn năm văn hiến" (tiếng Việt 5) 

Nguyễn Tường Vy 
Tạp chí Giáo chức Việt 

Nam 
2016 

168  
Giúp học sinh lớp 5 rèn luyện kỹ 

năng thuyết trình, tranh luận 
Phạm Thị Huyền 

Tạp chí Giáo chức Việt 

Nam  
2016 

169  

Chọn điểm rơi để giải một số bài 

toán bất đẳng thức cho học sinh phổ 

thông 

Linh Thị Thanh Loan 
Tạp chí Giáo dục và xã 

hội 
2016 

170  
Phát triển năng lực dạy học tích hợp 

môn Toán cho giáo viên tiểu học 
Lê Trung Hiếu 

Tạp chí Toán học trong 

nhà trường 
2016 

171  
Xây dựng chủ đề tích hợp trong dạy 

Toán thực cho học sinh Tiểu học 
Lê Trung Hiếu Tạp chí Quản lý giáo dục 2016 

172  
Sử dụng mô hình dạy học trong một 

số chủ đề toán tiểu học 
Lê Trung Hiếu Tạp chí Quản lý giáo dục 2016 

173  

Về năng lực dạy học tích hợp trong 

dạy học môn Toán của giáo viên 

tiểu học 

Lê Trung Hiếu Tạp chí Giáo dục 2016 

174  
Một số kinh nghiệm khi dạy các bài 

toán phân số cho học sinh lớp 4 
Trương Mỹ An Ngọc 

Tạp chí Giáo dục và xã 

hội 
2016 



175  
Rèn kỹ năng giải toán điển hình cho 

học sinh lớp 4 
Trương Mỹ An Ngọc 

Tạp chí Giáo dục và xã 

hội 
2016 

176  

Các từ ngữ chỉ động vật trong ca 

khúc thiếu nhi Việt Nam (từ 1945 

đến nay) 

Vũ Thị Hương 
Tạp chí Ngôn ngữ và đời 

sống  
2016 

177  
Khai thác yếu tố phương ngữ trong 

dạy học tác phẩm văn chương  
Vũ Thị Hương 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

toàn quốc - Khoa Ngữ văn 

- Trường ĐH Sư phạm Hà 

Nội 

2016 

178  

Công tác chuẩn bị đổi mới chương 

trình, sách giáo khoa phổ thông theo 

đề án của Chính phủ ở Khoa Giáo 

dục Tiểu học trường Đại học Tân 

Trào 

Nguyễn Tuyết Nga Tạp chí quản lý giáo dục 2016 

179  

Biện pháp giáo dục kĩ năng hoạt 

động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi trong 

hoạt động vui chơi ở trường Mầm 

non 

Nông Thị Huyên 

Bùi Khánh Ly 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội 
2016 

180  

Mối tương quan giữa các biểu hiện 

thích ứng của trẻ 5-6 tuổi trong 

những hoạt động chuẩn bị đến 

trường phổ thông 

Vũ Thị Kiều Trang Tạp chí Giáo dục  2016 

181  

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự 

thích ứng của trẻ 5 - 6 tuổi trong các 

hoạt động chuẩn bị đến trường phổ 

thông 

Vũ Thị Kiều Trang Tâm lý học xã hội  2016 

182  

Hoàn cảnh gia đình với sự thích ứng 

của trẻ 5 - 6 tuổi trong các hoạt 

động chuẩn bị đến trường phổ thông 

Vũ Thị Kiều Trang 
Tạp chí KH Trường ĐH 

Tân Trào  
2016 

183  

Mức độ thích ứng về mặt nhận thức 

của trẻ 5 - 6 tuổi trong hoạt động 

chuẩn bị đến trường phổ thông 

Vũ Thị Kiều Trang Tâm lý học xã hội  2016 

184  
Nghệ thuật trang trí nhà xe trong 

tang lễ người Cao Lan 
Đinh Quang Mạnh 

Tạp chí Văn hóa nghệ 

thuật  
2016 

185  

Hát Xoan - hành trình đến với Di 

sản văn hóa phi vật thể của nhân 

loại 

Đồng Thị Kim Hoa 
Tạp chí Âm nhạc Việt 

Nam 
2016 



186  

Tiêng hát giữa rừng Pác Bó một tác 

phẩm thấm đẫm chất liệu dân ca 

Tày Nùng 

Đồng Thị Kim Hoa 
Tạp chí Âm nhạc Việt 

Nam 
2016 

187  

Khai thác các giá trị văn hóa truyền 

thống trong lễ hội lồng tông ở tỉnh 

Tuyên Quang để phát triển du lịch 

Bùi Văn Khánh 
Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội 
2016 

188  
Họa sỹ Hoàng Hà Tùng - Độc đáo 

mà gần gũi trong nghệ thuật 
Nguyễn Thị Thủy Tạp chí người Hà Nội  2016 

189  

Đổi mới phương pháp dạy học theo 

hýớng tiếp cận năng lực trong các 

trýờng đại học 

Phạm Hồng Ngân Tạp chí Thiết bị giáo dục 2016 

190  
Dạy học theo góc nội dung âm nhạc 

lớp 4 
Mai Thị Vân Hương Tạp chí dạy học ngày nay 2016 

191  

Một số nội dung Việt hóa Kim Vân 

Kiều truyện thành Truyện Kiều của 

Nguyễn Du 

Vũ Quỳnh Loan 
Tạp chí Khoa học ĐH Tân 

Trào 
2016 

192  

Dạy học dự án SAEPS với nội dung 

vẽ tranh đõn giản trong mỹ thuật 

lớp 1 

Hà Thu Huyền Tạp chí dạy học ngày nay 2016 

193  
Những phẩm chất tâm lý cõ bản của 

hướng dẫn viên du lịch 

Hà Thúy Mai 

Phạm Thị thu Huyền 
TC Giáo dục và Xã hội  2016 

194  
Nguồn lực văn hóa và tiềm năng du 

lịch ở khu di tích lịch sử Tân trào 
Hà Thúy Mai 

Tạp chí Văn hóa nghệ 

thuật  
2016 

195  

 

Một số thủ thuật giúp học sinh nhớ 

từ vựng Tiếng Anh dễ dàng và lâu 

hõn 

Trần Thị Thúy Lan 

Nguyễn Thị Thùy Dung 
Tạp chí thiết bị Giáo dục. 2016 

196  
Vấn đề sử dụng Tiếng Việt trong 

giờ học Tiếng Anh 
Bùi Thị Lan Tạp chí thiết bị Giáo dục. 2016 

197  
Áp dụng phương pháp dạy học dự 

án trong giảng dạy Tiếng Anh 
Bùi Thị Hoàng Huệ Tạp chí thiết bị Giáo dục. 2016 

198  
Một số biện pháp về đổi mới 

phương pháp dạy học Ngoại ngữ 
Đồng Thị Xuân Dung Tạp chí thiết bị Giáo dục. 2016 

199  
Một số biện pháp giúp sinh viên học 

kỹ năng viết Tiếng Anh 
Phạm Thục Anh Tạp chí thiết bị Giáo dục. 2016 



200  
Biện pháp giúp sinh viên học tốt kĩ 

năng đọc hiểu Tiếng Anh 
Tạ Thị Thanh Huyền Tạp chí thiết bị Giáo dục. 2016 

201  

Khai thác bài tiếng Anh đọc hiểu 

một cách hiệu quả để rèn luyện và 

phát triển kỹ năng đọc cho học sinh 

THCS 

Chu Thị Hoàng Yến Giáo dục và xã hội 2016 

202  

Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

trong đấu tranh ngoại giao bảo về 

chính quyền cách mạng (1945 - 

1946) 

Chu Văn Liều Tập chí Giáo dục lý luận. 2016 

203  
Gắn chiến lýợc phát triển thanh niên 

với phát triển văn hóa 
Trần Quang Huy Tạp chí Sinh hoạt lý luận  2016 

204  
Nhan tố chủ quan với việc giữ gìn, 

phát huy bản sắt văn hóa dân tộc 
Trần Quang Huy Tạp chí Giáo dục lý luận  2016 

205  

Thực trạng và giải pháp nâng cao 

chất lượng giảng dạy và học tập 

môn Đường lối cách mạng của 

Đảng cộng sản Việt Nam ở trường 

Đại học Tân Trào 

Bàn Thị Bình 

Vũ Mạnh Hùng 

Trang thông tin Sở KH - 

CN 
2016 

206  

Vận dụng phương pháp tình huống 

vào dạy học chương "Một số vấn đề 

cõ bản của đạo đức học" thuộc học 

phần đạo đức và phương pháp dạy 

học đạo đức ở trường đại học Tân 

Trào 

Bàn Thị Bình 

 
Tạp chí giáo dục 2016 

207  
Hát soong Cô của ngýời Sán Dìu ở 

Tuyên Quang 
Nguyễn Mai Chinh 

Tạp chí Văn hóa nghệ 

thuật. 
2016 

208  

Tuyên Quang đẩy mạnh công tác 

bảo tồn và phát huy giá trị các di 

tích lịch sử cách mạng  

Hoàng Thị Trang Tạp chí Giáo dục lý luận 2016 

209  

Tuyên Quang đẩy mạnh công tác 

bảo tồn và phát huy giá trị các di 

tích lịch sử cách mạng gắn với phát 

triển du lịch 

Hoàng Thị Trang Giáo dục và xã hội 2016 

210  
"Lỗi hẹn" cổ phần hóa doanh nghiệp 

Nhà nýớc: Do đâu? 
Nguyễn Thị Nhung Kinh tế và dự báo 2016 

211  Về mức học phí đại học lớp học Lưu Thị Tuyết Kinh tế và dự báo 2016 



chất lượng cao 

212  
Vấn đề phát triển dịch vụ ngân hàng 

bán lẻ ở Việt Nam 

Lê Tuấn Ngọc 

Hoàng Thị Kim Oanh 
Kinh tế và dự báo  2016 

213  
Tạo bước chuyển mạnh mẽ cho 

thương mại điện tử tại Việt Nam 

Nguyễn Quang Hoài 

Châu 

Nguyễn Thị Mai Hương 

Kinh tế và dự báo  2016 

214  

Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế ngành ở tỉnh Tuyên Quang, giai 

đoạn 2005 - 2014 

Hà Thu Trang 
Kinh tế Châu Á - Thái 

Bình Dương. 
2016 

215  

Ảnh hưởng của than sinh học thay 

thế một phần phân khoáng đến sinh 

trýởng và năng suất ngô trồng tại 

thành phố Việt Trì - Phú Thọ 

Phạm Thị Mai Trang 
Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào 
2016 

216  
Tổ chức dạy học tương tác cho sinh 

viên sư phạm các trường Đại học 

Đỗ Công Ba 

Đoàn Thị Cúc 
Tạp chí Thiết bị giáo dục 2016 

217  

Đổi mới dạy học Ngữ văn- Nhìn từ 

phân phối chương trình Ngữ văn 

trung học cơ sở 

Phạm Thị Thu Huyền 

Nguyễn Thị Bích Hợp 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

Toàn Quốc Khoa Ngữ văn 

trường ĐH Sư phạm Hà 

Nội 

2016 

218  
Dạy học theo góc một số nội dung 

toán các lớp cuối cấp tiểu học 
Nguyễn Thị Thu Thùy Tạp chí Thiết bị Giáo dục 2016 

219  
Ẩn dụ ý niệm "Người phụ nữ là 

món ăn" trong tiếng việt 
Nguyễn Thị Bích Hợp 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào 
2016 

220  

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thích 

ứng của sinh viên dân tộc thiểu số 

đối với hoạt động học tập 

Mã Ngọc Thể Tạp chí Tâm lý học xã hội 2016 

221  

Bàn về giải pháp nâng cao chất 

lượng ban hành văn bản hành chính 

tại trường Đại học Tân Trào 

Hoàng Thị Tuyết Mai 
Tạp chí Thông tin và dự 

báo Kinh tế 
2016 

222  

Một số vấn đề cơ bản về kĩ năng 

giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn thông 

qua trò chơi đóng vai theo chủ đề 

Phạm Thị Thu Thủy Tạp chí Giáo dục 2016 

223  

Những yếu tố ảnh hưởng đến kỹ 

năng giao tiếp của trẻ mẫu giáo 5-6 

tuổi 

Phạm Thị Thu Thủy Tâm lý học xã hội 2016 



224  

Thực trạng kỹ năng giao tiếp của trẻ 

mẫu giáo 5- 6 tuổi qua trò chơi đóng 

vai theo chủ đề 

Phạm Thị Thu Thủy Tâm lý học xã hội 2016 

225  Du học - Bức tranh sinh động Phạm Thị Xuân 
Tạp chí Giáo dục và Thời 

đại 
2016 

226  

Biện pháp hình thành biểu tượng số 

lượng cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 

theo hướng tích hợp 

Vũ Thị Lan 

Nguyễn Như Mai 

Tạp chí Tâm Lý học xã 

hội 
2016 

227  

Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng 

vận động tinh cho trẻ mẫu giáo 5-6 

tuổi thông qua hoạt động góc ở 

trường mầm non 

Đinh Thị Lương 

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội 
2016 

228  
Xung đột tâm lý giữa cha mẹ và con 

cái lứa tuổi mầm non 
Nguyễn Thị Yến 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội 
2016 

229  

Vai trò của gia đình và nhà trường 

trong việc rèn luyện kỹ năng tự bảo 

vệ cho trẻ mầm non 

Nguyễn Thị Dung 
Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội 
2016 

230  

Một số biện pháp phát triển kỹ năng 

giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 

lứa tuổi mầm non 

Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

Nguyễn Thị Vui 
Dạy và học ngày nay  2016 

231  

Phát hiện thuốc nhuộm màu bằng 

kỹ thuật SERS, sử dụng các thể 

SERS làm từ các hạt nano bạc lắng 

đọng trên lớp Silic Cacbua vô định 

hình xốp 

Cao Tuấn Anh 

Nguyễn Thúy Nga 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào 
2016 

232  

Tăng cýờng các bài toán có nội 

dung thực tiễn trong dạy học toán 

cho sinh viên hệ cao đẳng sư phạm 

toán 

Dương Thị Hồng Hải 

Nguyễn Thị Hương Lan 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào 
2016 

233  
Kỹ năng siêu nhận thức trong học 

tập môn toán ở học sinh THCS 
Nguyễn Thị Hương Lan Tạp chí Giáo dục 2016 

234  

Tư duy thuật toán trong lớp bài toán 

xác định vết của mặt phẳng (Hình 

học họa hình) 

Nguyễn Thị Hương Lan Tạp chí Giáo dục 2016 

235  

Dạy học hợp tác chuyên đề "xác 

định giao tuyến của hai mặt bậc hai 

dạng tổng quát" trong học phần hình 

học họa hình ở trường đại học Mỏ - 

Nguyễn Thị Hương Lan Tạp chí Giáo dục 2016 



Địa chất 

236  

Một số kết quả điều tra nghiên cứu 

về nguồn tài nguyên cây thuốc của 

đồng bào dân tộc Cao Lan khai thác 

ở khu rừng đặc dụng Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang 

Nguyễn Thị Hải 

Đoàn Thị Phương Lý 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào 
2016 

237  

Bổ sung một số kết quả điều tra, 

nghiên cứu về nguồn tài nguyên cây 

thuốc ở khu rừng đặc dụng Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang 

Nguyễn Thị Hải 

Báo cáo khoa học về Sinh 

thái và tài nguyên sinh vật 

- Hội nghị khoa học toàn 

quốc lần thứ 6   

2016 

238  

The Electrical and Magnetic 

Propertiesin 

La2/3Pb1/3Mn0.95Zn0.05O3 

Compound 

Vũ Quang Thọ 
Tạp chí Khoa học- Đại 

học Quốc gia Hà Nội 
2016 

239  

Một số vấn đề về đào tạo giáo viên 

THCS trình độ đại học môn Khoa 

học tự nhiên 

Nguyễn Thị Tuyết 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

quốc gia – Trường đại học 

thủ đô Hà Nội 

2016 

240  
Dạy học tương tác và sử dụng công 

cụ hỗ trợ dạy học tương tác 
Trần Thị Hồng Dung Tạp chí Thiết bị giáo dục. 2016 

241  
Một vài trao đổi về phương pháp 

dạy học tích cực 
Nguyễn Thị Đào Tạp chí Thiết bị giáo dục. 2016 

242  

Kỹ thuật khai phá hiệu quả đồ thị 

con phổ biến dựa trên mô hình 

Mapreduce 

Nguyễn Thị Oanh 
TP Hồ Chí Minh tháng 

11/2015 
2016 

243  

Một số mô hình siêu nhận thức và 

vận dụng các mô hình siêu nhận 

thức trong dạy học toán 

Mai Thị Hiền Tạp chí giáo dục 2016 

244  

Dạy học toán cơ bản ở trường cao 

đẳng sư phạm theo hýớng tăng 

cường vận dụng toán học vào thực 

tiễn 

Mai Thị Hiền Tạp chí giáo dục 2016 

245  

Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá sức 

bền tốc độ cho nam VĐV cầu lông 

lứa tuổi 14-15 tỉnh Tuyên Quang 

Nguyễn Văn Thành Tạp chí thể thao 2016 

246  

Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát 

triển tốc độ di chuyển trong thi đấu 

cho đội tuyển cầu lông trường Đại 

học Tân trào 

Nguyễn Văn Thành 

Nguyễn Văn Hải 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào 
2016 



247  

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

học sinh sinh viên ở trường đại học 

Tân Trào trong giai đoạn hiện nay 

Lê Thị Thu Hà 
Tạp chí khoa học trường 

Đại học Tân Trào 
2016 

248  

Một số đặc điểm về lẽ thường trong 

lập luận (trên cứ liệu ngôn ngữ của 

nhân vật trong văn xuôi Việt nam 

giai đoạn 1930-1945) 

Chu Thị Thùy Phương 
Tạp chí Ngôn ngữ và Đời 

sống 
2016 

249  

Một số mô hình cấu trúc có chứa 

kết tử lập luận trong văn xuôi Việt 

Nam thời kì 1930-1945 

Chu Thị Thùy Phương 
Tạp chí Từ điển học và 

bách khoa thư 
2016 

250  
Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong 

dạy học theo nhóm nhỏ 
Ninh Thị Bạch Diệp Tạp chí Giáo dục 2016 

251  
Một số loại sơ đồ hệ thống hóa kiến 

thức trong dạy học Sinh học 
Ninh Thị Bạch Diệp 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào 
2016 

252  

Rèn luyện thao tác phân tích- tổng 

hợp, khái quát hóa trong dạy học 

giải toán ở tiểu học 

Lê Ngọc Anh Tạp chí Thiết bị giáo dục  2016 

253  

Sử dụng thí nghiệm sinh lí thực vật 

trong dạy học dự án cho sinh viên 

hệ cao đẳng sư phạm 

Trần Quyết Thắng Tạp chí Thiết bị Giáo dục 2016 

254  

Rèn luyện kĩ năng phát hiện và xử 

lý một số tình huống sư phạm trong 

dạy học Toán ở tiểu học 

Trần Xuân Bộ 
Tạp chí Khoa học Giáo 

dục 
2016 

255  

Thực trạng kĩ năng dạy học Toán 

của đội ngũ giáo viên Tiều học tỉnh 

Tuyên Quang 

Trần Xuân Bộ Tạp chí Giáo dục  2016 

256  

Rèn luyện kĩ năng lựa chọn và thiết 

kế bổ sung nhằm phát triển hệ thống 

bài tập trong dạy học Toán ở tiểu 

học  

Trần Xuân Bộ 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

toàn quốc Bồi dưỡng năng 

lực cho giảng viên các 

trường sư phạm 

2016 

257  
Vấn đề giới trong gia đình người 

Sán Chay 
Trần Thị Mỹ Bình 

Tạp chí Thông tin khoa 

học Lý luận chính trị 
2016 

258  

Bồi dưỡng hứng thú học tập để phát 

triển năng khiếu tiếng Việt cho học 

sinh tiểu học 

Nguyễn Thị Hà Giáo dục và Xã hội 2016 

259  Đánh giá khả năng kháng Soybean 

Mosaic Virus của một số dòng đậu 
Nguyễn Kiều Linh Tạp chí KH và Công nghệ 2016 



tương chuyển GEN mang cấu trúc 

RNAi 

- ĐH Thái Nguyên 

260  

Khả năng tích lũy Cabon của thảm 

cây bụi ở khu bảo tồn ở khu bảo tồn 

thiên nhiên Na Hang, tỉnh Tuyên 

Quang 

Ma A Sim Rừng và môi trường 2016 

261  
Bài học từ công tác cán bộ của 

Tuyên Quang 
Hoàng Thị Thu Dung Tạp chí Dân tộc 2016 

262  "Nà Lừa" hay "Nà Nứa" Dương Thị Ngữ 
Tạp chí Ngôn ngữ và Đời 

sống  
2016 

263  

Thực trạng và giải pháp đổi mới 

nhằm nâng cao chất lượng giáo dục 

bản ngữ ở Việt Nam 

Dương Thị Ngữ 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

Hội ngôn ngữ học VN  -  

trường ĐH Sài Gòn 

2016 

264  

Thành tố chung trong địa danh ở 

các huyện Chiewem Hóa, Lâm 

Bình, Na Hang, Tuyên Quang 

Dương Thị Ngữ 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

Toàn Quốc Khoa Ngữ văn 

trường ĐH Sư phạm Hà 

Nội  

2016 

265  

Khảo tả công cụ nghề đánh cá 

truyền thống trên sông Lô - Tuyên 

Quang 

Bùi Gia Khánh 
Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào 
2016 

266  
Khu căn cứ cách mạng Tân Trào 

trong lịch sử cách mạng Việt Nam 
Bùi Gia Khánh 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

Quốc gia Tuyên Quang- 

thủ đô khu giải phóng 

trong CMT8 và CMT8 với 

công cuộc đổi mới đất 

nước 

2016 

267  

Hướng dẫn sinh viên vận dụng 

phương pháp dạy học tích hợp kiến 

thức từ vựng tiếng Việt với tác 

phẩm văn chương trong chương 

trình Ngữ văn THCS 

Hà Thị Chuyên 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

Toàn Quốc Khoa Ngữ văn 

trường ĐH Sư phạm Hà 

Nội 

2016 

268  

Một số điều cần chú ý khi giảng dạy 

về không gian nghệ thuật trong 

truyện cổ tích ở Tuyên Quang 

Bùi Thị Mai Anh 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

Toàn Quốc Khoa Ngữ 

Văn Trường ĐHSP HN 

2016 

269  
Dạy học tác phẩm tự sự nhân dân 

theo quan điểm thi pháp học 
Nguyễn Thị Bích Hường NXB Giáo dục Việt Nam 2016 

270  Phát triển chương trình đào tạo giáo 

viên ngữ văn theo hướng tiếp cận 
Đoàn Thị Cúc Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

Toàn Quốc Khoa Ngữ 
2016 



năng lực Văn Trường ĐHSP HN 

271  

Một số vấn đề về đổi mới đào tạo 

đội ngũ giáo viên phổ thông đáp 

ứng yêu cầu của xã hội hiện đại 

Đoàn Thị Cúc 

Hà Thị Nguyệt 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

Quốc gia trường Đại học 

Thủ đô Hà Nội  

2016 

272  

Lý luận về phát triển môi trường 

giao tiếp học tập cho sinh viên sý 

phạm ở các trường đại học 

Đoàn Thị Cúc 
Tạp chí khoa học trường 

Đại học Tân Trào 
2016 

273  

Vận dụng thuyết kiến tạo trong dạy 

học giáo dục học cho sinh viên sư 

phạm 

Đoàn Thị Cúc Tạp chí Thiết bị giáo dục 2016 

274  
Sinh hoạt tổ chuyên môn theo 

hướng dạy học tịch hợp liên môn 
Hà Mỹ Hạnh Tạp chí Thiết bị giáo dục. 2016 

275  

Quản lý sinh hoạt chuyên môn theo 

hướng dạy học tích hợp liên môn ở 

các trường phổ thông 

Hà Mỹ Hạnh Tạp chí Thiết bị giáo dục. 2016 

276  

Một số vấn đề cơ bản về phát triển 

chương trình đào tạo giáo viên theo 

hướng tiếp cận năng lực 

Hà Mỹ Hạnh 
Tạp chí khoa học Đại học 

Tân Trào  
2016 

277  

Đổi mới chương trình đào tạo giáo 

viên theo hướng phát triển năng lực 

người học 

Hà Mỹ Hạnh 
Trường Cao đẳng Sư 

phạm Điện Biên 
2016 

278  

Một số biện pháp rèn luyện trí 

tưởng tượng sáng tạo trong hoạt 

động nặn của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

ở tỉnh Thái Nguyên 

Nguyễn Thị Hằng Tạp chí Tâm lý học xã hội 2016 

279  
Nhận thức của SV sư phạm về đặc 

điểm nhân cách của GV 

Nguyễn Thị Chính 

Hà Thị Minh Đức 
Giáo dục và Xã hội 2016 

280  
Nhận thức của SV sư phạm về đặc 

trưng nghề dạy học 

Nguyễn Thị Chính 

Hà Thị Minh Đức 
Giáo dục và Xã hội 2016 

281  

Xây dựng chiến lược maketing địa 

phương nhằm phát triển du lịch tại 

tỉnh Tuyên Quang 

Trần Thị Kim Oanh Trường ĐH Hùng Vương 2016 

282  

The influences of confucian 

ideology on the relationship 

between teaching and learning at 

higher education in Viet Nam 

Nguyễn Cao Thành 
Tạp chí khoa học ĐH Tân 

Trào  
2016 



283  

Cơ hội và thách thức đối với sản 

xuất nông sản khi Việt Nam gia 

nhập AEC 

Đỗ Hải Yến 
Tạp chí khoa học ĐH Tân 

Trào  
2016 

284  

Một số vấn đề bàn luận về những 

khó khăn của các gia đình có con bị 

tự kỷ 

Nguyễn Thị Lan Anh Tạp chí Tâm lý học xã hội 2016 

285  
Hoạt động quản lý chuyên môn của 

hiệu trưởng trường THCS hiện nay 

Phan Thị Lan 

Trịnh Thành Yên 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội 
2016 

286  

Thiết kế bộ điều khiển Port 

Controller Hamiton để điều khiển 

hệ Pan Tilt - Stereo camera bám 

mục tiêu di động 

Ma Thị Hồng Thu 

Tạp chí khoa học và Công 

nghê (Đại học Thái 

Nguyên) 

2016 

287  
Vai trò của gia đình đối với giáo 

dục hành vi đạo đức cho trẻ 
Nguyễn Đoan Trang 

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay 
2016 

288  
Huyện Thạch Thất - Hà Nội: Phát 

huy truyền thống, đổi mới toàn diện 
Trần Thị Hồng Hạnh Tạp chí Luật sư 2016 

289  

Một số vấn đề về phương pháp 

nghiên cứu tính huống: trong dạy 

học ở các trường cao đẳng, đại học 

Trần Thị Tua Tạp chí giáo dục  2016 

290  

Từ kinh nghiệm gắn kết cộng đồng 

vào hoạt động của một số bảo tàng 

phương Tây, bước đầu đề xuất cách 

tiếp cận cho các bảo tàng của Việt 

Nam. 

Lê Thị Ngọc Hoa 
Tạp chí Bảo tàng & nhân 

học 
2016 

291  

Ảnh hưởng của tính chất đồ thị lên 

ràng buộc giữa các bất biến trong 

cây và đồ thị phẳng. 

Khổng Chí Nguyện 

Vũ Thị Khánh Trình 

Nguyễn Văn Dân 

Tạp chí khoa học Trường 

ĐH Tân Trào  
2016 

292  Con người hiện tại có thật sự tự do? Phan Thị Hồng Nhung 
Tạp chí khoa học Trường 

ĐH Tân Trào 
2016 

293  

Quán triệt tinh thần, nội dung Đại 

hội XII vào giảng dạy môn lý luận ở 

các trường Đại học - yêu cầu và giải 

pháp.  

Ma Thị Thúy Lý luận chính trị 2016 

294  

Đổi mới phương pháp dạy học phát 

âm tiếng việt cho học sinh dân tộc 

thiểu số cấp tiểu học. 

Phùng Thị Thanh 
Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

toàn quốc 
2016 



295  

Một số giải pháp nâng cao chất 

lượng tự học môn ngữ văn của sinh 

viên trường Đại học Tân Trào trong 

đào tạo theo học chế tín chỉ 

Trần Thị Lâm Huyền 
Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

toàn quốc 
2016 

296  

Đặc điểm của Gen GmCHI phân lập 

từ một số giống đậu tương khác 

nhau về hàm lượng ISOFLAVONE 

Trần Thị Thanh Vân Tạp chí Sinh học 2016 

297  

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên 

môn Địa lí ở Trung học phổ thông 

tỉnh Lào Cai bằng phương thức đào 

tạo trực tuyến 

Hoàng Linh Chi Tạp chí Giáo dục 2016 

298  

Vận dụng phương pháp nghiên cứu 

tình huống trong dạy học môn giáo 

dục học cho sinh viên sư phạm 

Trần Thị Lý Tạp chí thiết bị giáo dục  2016 

299  

Nghiên cứu kết hợp phương pháp 

hóa học và chưng cất phân đoạn 

trong nâng cao chất lượng rượu 

thuốc và rượu ngô ủ men lá truyền 

thống của tỉnh Tuyên Quang 

Hoàng Thị Lệ Thương 
Tạp chí Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 
2016 

300  
Ảnh hưởng của chữ Nôm đối với 

chữ Choang cổ 
Vũ Văn Ngân 

Tạp chí khoa học ĐH Tân 

Trào 
2016 

301  

Định hướng cách tiếp nhận tác 

phẩm văn học nước ngoài trong 

trường phổ thông ở Việt Nam 

Phạm Thị Liên 
Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

toàn quốc 
2016 

302  

Xây dựng mô hình đánh giá chương 

trình đào tạo chuyên ngành giáo dục 

thể chất ở trường cao đẳng Tuyên 

Quang theo hướng đáp ứng nhu cầu 

xã hội 

Trần Vũ Phương 
Tạp chí khoa học đào tạo 

và huấn luyện thể thao 
2016 

303  

Thực trạng và nguyên nhân ảnh 

hưởng đến hiệu quả tuyển sinh hệ 

cao đẳng chuyên ngành GDTC ở 

trường Đại học Tân Trào 

Trần Vũ Phương 
Hội thảo khoa học chuyên 

ngành 
2016 

304  
Đặc trưng âm nhạc trong lượn của 

người Tày 
Nguyễn Thị Thanh Thảo 

Tạp chí khoa học ĐH Tân 

Trào 
2016 

305  
Lựa chọn các test đánh giá sức 

mạnh tốc độ trong cự ly chạy 100m 

cho sinh viên khoa Tiểu học trường 

Trần Minh Hằng 
Tạp chí khoa học ĐH Tân 

Trào 
2016 



Đại học Tân Trào 

306  

Lựa chọn và xác định hiệu quả bài 

tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm 

nâng cao thành tích chạy 100m của 

nữ sinh viên khoa Tiểu học trường 

Đại học Tân Trào 

Phạm Thị Quyên 
Tạp chí khoa học ĐH Tân 

Trào 
2016 

307  

Bàn về việc vận dụng thông tư 

200/2014/TT-BTC về chế độ kế 

toán mới đối với các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa ở Việt Nam 

Nguyễn Thị Bắc 
Tạp chí khoa học ĐH Tân 

Trào 
2016 

308  

Sự đa dạng của Gen Gmdreb2 phân 

lập từ một số giống đậu tương Việt 

Nam 

Hoàng Thị Thu Hoàn 
Hội nghị khoa học quốc 

gia lần thức 2 Đà Nẵng 
2016 

309  

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ 

chiếu sáng và chế độ thủy động tới 

hiệu quả sản xuất sinh khối vi khuẩn 

Lam Spirulina trong hệ thống 

Photobioreactor (PBR) 

Hoàng Thị Thu Hoàn 
Tạp chí khoa học Đại học 

Đồng Tháp 
2016 

310  

Phát triển bền vững ngành trồng trọt 

trong nông nghiệp nông thôn tỉnh 

Tuyên Quang 

Đào Thị Hồng Dạy và học ngày nay  2016 

311  
Lao culture in the novel "Plains of 

Jars" by Trinh Thanh Phong 
Trần Thị Lệ Thanh 

Hội thảo khoa học quốc tế 

- ĐH Tân trào  T9/2016 
2017 

312  
Để lao động Việt Nam vượt qua rào 

cản ngôn ngữ hội nhập thành công 

Phạm Mạnh Hà 

Phạm Khắc Bội 

Kinh tế và dự báo 

ISSN 0866-7120 

tháng 5/2017 

2017 

313  
Đặc điểm của Gen GmCHI phân lập 

từ cây đậu tương 
Trần Thanh Vân 

TC khoa học công nghệ 

ISSN 1859-2171 

tháng 1/2017 

2017 

314  

Mức độ thích ứng về mặt cảm xúc 

của trẻ 5 - 6 tuổi trong các hoạt 

động chuẩn bị đến trường phổ thông 

Nguyễn Thị Kim Nhung 

Vũ Thị Kiều Trang 

Tạp chí Tâm Lý học xã 

hội ISSN 0866-8019 

tháng 7/2017 

2017 

315  
Hoàng Hoa Thám trong chương 

trình giáo dục phổ thông 
Triệu Thị Linh 

TC Dạy và học ngày nay 

ISSN 1859 - 2694 

Tháng 1/2017 

2017 



316  

Áp dụng cách tìm hình chiếu của 

một điểm trên mặt phẳng vào bài 

toán khoảng cách trong không gian 

(Hình học 11) 

Nguyễn Thị Thu Thùy 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

Tháng 1/2017 

2017 

317  

Thực trạng vận dụng dạy học hợp 

tác vào dạy học môn Toán của đội 

ngũ giáo viên Tiểu học tỉnh Tuyên 

Quang 

Trần Xuân Bộ 
Tạp chí Khoa học giáo 

dục, ISSN 0868-3662 

 tháng 7/2016 

2017 

318  

Quá trình hình thành kỹ năng dạy 

học toán cho sinh viên ngành Giáo 

dục tiểu học trương đại học Tân 

Trào 

Trần Xuân Bộ 

Tạp chí Thiết bị giáo dục - 

ISSN 1859 - 0810    Số 

tháng 72017 

2017 

319  

Một số yếu tố ảnh hưởng đến lựa 

chọn ngành học của sinh viên sư 

phạm 

Hà Thị Minh Đức 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

Tháng 6/2017 

2017 

320  

Sự phân bố và một số đặc điểm sinh 

thái của Pơmu và sa mộc dầu ở khu 

bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Nghệ 

An 

Ma A Sim 
Tạp chí sinh học  

Tháng 3/2017 

2017 

321  

Đánh giá tính đa dạng di truyền của 

giống đậu tương khác nhau về khả 

năng kháng bệnh gỉ sắt bằng chỉ thị 

SSR 

Nguyễn Thị Kiều Linh 

TC khoa học công nghệ 

ISSN 1859-2171 

Số 8-2016 

2017 

322  

Thành phần hóa học của cây Ngọc 

cẩu (Balanophora laxiflora Hemsl.) 

thu tại Tuyên Quang 

Phần 1 Thành phần hóa học của các 

cặn chiết ít phân cực 

Trần Đức Đại 

Nguyễn Thị Tuyết 

Tạp chí Hóa học 

ISSN 0866-7144 

12/2016 

2017 

323  

Thành phần hóa học của cây Ngọc 

cẩu (Balanophora laxiflora Hemsl.) 

thu tại Tuyên Quang 

Phần 2. Các hợp chất glycosid 

Trần Đức Đại 

Tạp chí Hóa học 

ISSN 0866-7144 

2/2017 

2017 

324  
Đặc điểm phật giáo trong cộng đồng 

người Cao Lan 
Trần Thị Mỹ Bình 

Tạp chí Giáo dục lý luận 

ISSN:0868-3492 T7/2016 

2017 

325  

Phát triển kỹ năng học tiếng anh cho 

sinh viên dân tộc thiểu số trường 

Đại học Tân Trào 

Phan Thị Lan 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

Tháng 5/2017 

2017 



326  

Existence results for neutral 

fractional integro-differential 

inclusions with infinite delay 

Khổng Chí Nguyện 

TC nghiên cứu khoa học - 

ĐH Sao đỏ ISSN 1859-

4190 Số 56/2017 

2017 

327  

Giáo dục dân số - sức khỏe sinh sản 

cho học sinh trung học phổ thông( 

Địa lý 12) 

Hoàng Linh Chi 

Đào Hồng Thu 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

Tháng 1/2017 

2017 

328  

Nghiên cứu đa dạng nguồn tài 

nguyên thực vật có mạch tại xã Tân 

trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên 

Quang 

Đỗ Công Ba 

TC khoa học công nghệ 

ISSN 1859-2171 

tháng 1/2017 

2017 

329  

Giải pháp bồi dưỡng năng cao năng 

lực đội ngũ giảng viên các trường 

đại học địa phương trong bối cảnh 

hội nhập quốc tế 

Đoàn Thị Cúc 

Đỗ Công Ba 

Nguyễn Văn Dân 

Hội thảo trường ĐH Giáo 

dục - ĐH QG Hà Nội 

T3.2017 

2017 

330  

Mạng xã hội Facebook với việc duy 

trì các mối quan hệ bạn bè của 

thanh niên 

Lê Kim Anh 

TC nhân lực khoa học xã 

hội ISSN 0866-756X 

T4/2017 

2017 

331  

Phát triển du lịch gắn với chiến lược 

Marketing địa phương tại tỉnh 

Tuyên Quang 

Trần Thị Kim Oanh 
TC khoa học ĐH Tân 

Trào Số 11/2016 

2017 

332  

Rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt 

động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho 

sinh viên sư phạm ngành giáo dục 

tiểu học trường Đại học Tân Trào. 

Nguyễn Thị Thùy 

Nguyễn Thị Thanh Loan 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

Tháng 3/2017 

2017 

333  

Nghệ thuật trang trí hoa văn trên 

trang phục nữ của người Dao quần 

trắng ở tỉnh Tuyên Quang. 

Bùi Tường Vân 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

Tháng 3/2017 

2017 

334  

Cải tiến giải thuật tối ưu hóa đàn 

kiến giải bài toán sắp xếp vị trí cơ 

sở theo hàng 

Ma Thị Hồng Thu 

Vũ Khánh Trình 

Tạp chí Thiết bị giáo dục - 

ISSN 1859 - 0810    Số 

tháng 7/2017 

2017 

335  

Mối quan hệ giữa khả năng đồng 

cảm và trí tuệ xúc cảm ở thanh thiếu 

niên 

Phạm Thị Thu Huyền 

Nguyễn Đoan Trang 

 

Tạp chí Tâm Lý học xã 

hội ISSN 0866-8019 

tháng 5/2017 

2017 

336  Bảo tồn và phát huy di ản văn hóa Trần Quang Huy 

TC giáo dục lý luận 

ISSN 0868 - 3492 

tháng 5/2017 

2017 



337  

Nâng cao vai trò của tổ trưởng trong 

hoạt động sinh hoạt chuyên môn ở 

trường Trung học cơ sở. 

Bùi Trung Minh 

Trịnh Thành Yên 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội  - ISN 1859 - 3917    

tháng 1/2017 

2017 

338  

Phát triển chương trình đào tạo giáo 

viên theo tiếp cận năng lực thực 

hiện ở trường đại học Tân Trào. 

Trần Thị Lý 

Trần Thị Tua 

Tạp chí giáo dục              - 

ISSN 2354-0753   tháng 

5/2017 

2017 

339  

Sử sụng bài tập kết hợp thí nghiệm 

để tổ chức hoạt động dạy học theo 

nhóm nhỏ trong dạy học Sinh học 6 

Ninh Thị Bạch Diệp 

Tạp chí giáo dục              - 

ISSN 2354-0753   tháng 

6/2017 

2017 

340  

Sự lựa chọn con đường cứu nước và 

phát triển xã hội của dân tộc Việt 

Nam từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ 

XX 

Trần Minh Tú 
TC Khoa học ĐH Tân 

Trào T4/2017 

2017 

341  
Dạy học Graph trong toán học ở 

trường Trung học phổ thông 
Lê Thị Ngọc Anh 

Tạp chí Thiết bị giáo dục - 

ISSN 1859 - 0810  

 Số tháng 8/2016 

2017 

342  Giáo dục về giới trong bảo tàng Lê Thị Ngọc Hoa 

TC Bảo tàng và nhân học 

ISSN 0866-7616 

tháng 1/2017 

2017 

343  

Một số giải pháp nâng cao chất 

lượng đào tạo theo tín chỉ tại trường 

ĐH Tân Trào 

Lê Thị Thu Hà 
TC Khoa học ĐH Tân 

Trào - số 5- T4/2017 

2017 

344  
Một số vấn đề về dạy học hợp tác 

trong dạy học ngoại ngữ 
Bùi Thị Lan 

Tạp chí Thiết bị giáo dục - 

ISSN 1859 - 0810     

Số tháng 4/2017 

2017 

345  

Sự kiện 1826 và dấu ấn của thủy 

quân triều Nguyễn trong quá trình 

khẳng định chủ quyền ở Hoàng Sa, 

Trường Sa thời Gia Long 

Bùi Gia Khánh 
Hội thảo khoa học quốc 

gia 

2017 

346  

Giải pháp nâng cao chất lượng đào 

tạo chuyên ngành Kế toán tại trường 

đại học tân Trào 

Đinh Thị Lan 

Tạp chí Thiết bị giáo dục - 

ISSN 1859 - 0810    Số 

tháng 6/2017 

2017 

347  

Biện pháp nâng cao kỹ năng nghe 

hiểu tiếng anh của sinh viên chuyên 

ngữ hệ cao đẳng 

Lương Thị Hải Hà 

Tạp chí Thiết bị giáo dục - 

ISSN 1859 - 0810    Số 

tháng 5/2017 

2017 

348  Hiệu quả của việc dùng từ địa Bùi Thị Mai Anh Tạp chí Thiết bị giáo dục - 
2017 



phương trong các văn bản SGK 

Tiếng việt lớp 4,5 

ISSN 1859 - 0810    Số 

tháng 7/2017 

349  

Đa dạng tài nguyên cây làm thuốc tại 

khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang 
Trần Thị Thanh Vân 

TC ĐH Tân Trào ISSN 

2354-1431 số 6 T9/2017 

2017 

350  

Nhân giống loài hoàng đằng 

(Fibraurea tinctoria lour) ở khu bảo 

tồn thiên nhiên Na Hang, tỉnh Tuyên 

Quang 

Đoàn Thị Phương Lý 

Nguyễn Thị Hải 

TC Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn ISSN 1859 

- 4581 T10/2017 

2017 

351  

Vận dụng sáng tạo phương pháp dạy 

học tích cực trong dạy học môn 

phương pháp dạy trẻ làm quen với 

toán 

Nguyễn Thị Hương 

TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3917 T11/2017 

2017 

352  

Sử dụng phương pháp đóng vai 

trong dạy học môn phương pháp dạy 

trẻ mẫu giáo định hướng thời gian 
Nguyễn Thị Hương 

TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3917 T12/2017 

2017 

353  

Giá trị nghệ thuật tập thơ « Những 

người bạn im lặng » của nhà thơ 

Phạm Hổ 

Nguyễn Thị Ngọc Diệp 
TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3917 T9/2017 

2017 

354  
Pha trộn ý niệm đồ ăn trong tiếng 

việt 
Nguyễn Thị Bích Hợp 

Hội thảo quốc tế - Viện 

ngôn ngữ học ( Viện 

HLKHXHVN) 

2017 

355  

Hoạt động siêu nhận thức trong quá 

trình khám phá bài Toán kết thúc 

mở 

Nguyễn Thị Hương Lan 

TC Khoa học giáo dục 

ISSN 0868-3662 

tháng 9/2016 

2017 

356  

Về đổi mối đào tạo, bồi dưỡng đội 

ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng 

yêu cầu xã hội hiện đại 

Đoàn Thị Cúc 

Tạp chí giáo dục              - 

ISSN 12354-0753 tháng 

2/2017 

2017 

357  

Phát triển đội ngũ giáo viên phổ 

thông từ góc độ phát triển chương 

trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm 

trong các cơ sở dào tạo giáo viên 

Đoàn Thị Cúc 

Hội thảo khoa học quốc tế 

- ĐH Sư phạm Hà Nội 

T12.2016 

2017 

358  

Trường đại học địa phương với việc 

phát triển mô hình đào tạo giáo viên 

đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

phổ thông 

Đoàn Thị Cúc 

Tạp chí giáo dục              - 

ISSN 12354-0753 tháng 

10/2017 

2017 



359  

Về đổi mối đào tạo, bồi dưỡng đội 

ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng 

yêu cầu xã hội hiện đại 

Hà Thị Nguyệt 

Tạp chí giáo dục              - 

ISSN 2354-0753   tháng 

2/2017 

2017 

360  
Giáo dục tỉnh Tuyên Quang trong 

thời kỳ hội nhập 
Hà Thị Nguyệt 

Tạp chí giáo dục              - 

ISSN 2354-0753   tháng 

3/2017 

2017 

361  
Giáo dục tỉnh Tuyên Quang trong 

thời kỳ hội nhập 
Hà Mỹ Hạnh 

Tạp chí giáo dục              - 

ISSN 2354-0753   tháng 

3/2017 

2017 

362  

Một số vấn đề cơ bản về phát triển 

chương trình đào tạo giáo viên theo 

hướng tiếp cận năng lực 

Hà Mỹ Hạnh 

TC khoa học - Đại học 

Tân Trào 

ISSN 2354 1431 

tháng 7/2016 

2017 

363  
Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng 

yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông 
Hà Mỹ Hạnh 

Hội thảo khoa học quốc tế 

- ĐH Sư phạm Hà Nội 

T12.2016 

2017 

364  

Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục 

đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản 

toàn diện 

Hà Mỹ Hạnh 
Kỷ yếu hội thảo KH quốc 

gia tháng 12/2016 

2017 

365  

Thực trạng hành vi lệch chuẩn học 

đường của học sinh trung học phổ 

thông 

Nguyễn Thị Chính 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc tế - ĐH Đà Nẵng. 

T7/2016 

2017 

366  
Giáo dục kỹ năng giao tiếp bằng 

ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi 
Chu Thị Mỹ Nga 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

Tháng 6/2017 

2017 

367  

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hai 

lòng với công việc của người lao 

động 

Nguyễn Thị Hằng 

Tạp chí Tâm Lý học xã 

hội ISSN 0866-8019 

tháng 6/2017 

2017 

368  

Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ 

dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang 

trong giai đoạn hiện nay 

Chu Văn Liều 

TCKH- Đại học Tân Trào 

ISSN 2354 1431 

tháng 4/2017 

2017 

369  
Từ điển hình Singapore và Hàn 

Quốc 
Bàn Thị Bình 

Kinh tế và dự báo 

ISSN 0866-7120 

tháng 11/2016 

2017 



370  

Vấn đề lao động - việc làm tại các 

khu công nghiệp ở tỉnh Tuyên 

Quang 

Hà Thị Thu Trang 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội. ISSN: 1859-3917.    

Tháng 1/2017 

2017 

371  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

cho sinh viên về chủ quyền đối với 

quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa ở 

trường Đại học Tân Trào 

Hoàng Thị Trang 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội. ISSN: 1859-3917.    

Tháng 1/2017 

2017 

372  

Áp dụng nguyên lí cực hạn để giải 

một số bài toán hình học tổ hợp 
Nguyễn Tuyết Nga 

Nguyễn Thị Phong 

Tạp chí Giáo dục & XH 

ISSN 1859- 3917 

T12/2017 

2017 

373  

Bước đầu lí giải khả năng phát triển 

ngôn ngữ của học sinh tiểu học 
Triệu Phương Quỳnh 

Phạm Thị Huyền 

Tạp chí Thiết bị giáo dục 

ISSN 1859-0810 T12/2017 

2017 

374  

Một số kinh nghiệm nâng cao chất 

lượng dạy học về các yếu tố hình 

học cho học sinh lớp 4 

Trương Mỹ An Ngọc 

 

Tạp chí Giáo dục và XH 

ISSN 1859- 3917 

T11/2017 

2017 

375  

Quan điểm tích hợp trong dạy học 

giải toán có lời văn ở tiểu học 
Trương Mỹ An Ngọc 

Lê Danh Tuyên 

Tạp chí Giáo dục và XH 

ISSN 1859- 3917 

T11/2017 

2017 

376  

Vận dụng phương pháp nghiên cứu 

trường hợp điển hình và phương 

pháp sử dụng tình huống pháp luật 

trong giảng dạy môn pháp luật tại 

trường đại học Tân Trào 

Nguyễn Mai Chinh 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội. ISSN: 1859-3917.    

Tháng 1/2017 

2017 

377  

Nâng cao kỷ cương hành chính, xây 

dựng huyện Hoài Đức ngày càng 

giàu đẹp, văn minh 

Nguyễn Q. Hoài Châu 

TC Luật sư Việt Nam 

ISSN 2354-0664 

tháng 4/2017 

2017 

378  
Xã Song Phương: Phát triển kinh tế 

gắn với bảo đảm an sinh xã hội 
Nguyễn Q. Hoài Châu 

TC Luật sư Việt Nam 

ISSN 2354-0664 

tháng 4/2017 

2017 

379  

Xây dựng nhà nước pháp quyền 

trong điều kiện kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 

Nam hiện nay. 

Nguyễn Thị Mai Hương 

Hoàng Thị Tuyết Mai 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

Tháng 11/2016 

2017 

380  Huyện Phúc Thọ (Hà Nội) phấn đấu 

về đích nông thôn mới trong năm 
Nguyễn Thị Mai Hương 

TC Luật sư Việt Nam 

ISSN 2354-0664 

2017 



2017 tháng 5/2017 

381  
Sen Chiểu thực hiện tốt công tác 

tiếp nhận và giải quyết đơn thư. 
Nguyễn Thị Mai Hương 

TC Luật sư Việt Nam 

ISSN 2354-0664 

tháng 5/2017 

2017 

382  

Đoàn kết, đổi mới, xây dựng quận 

Bắc Từ Liêm trở thành đô thị văn 

minh, giàu đẹp 

Ma Thị Thúy 

TC Luật sư Việt Nam 

ISSN 2354-0664 

tháng 3/2017 

2017 

383  

Trường Mầm non Đông Ngạc A, 

học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh 

Ma Thị Thúy 

TC Luật sư Việt Nam 

ISSN 2354-0664 

tháng 3/2017 

2017 

384  
Phát triển lực lượng công tác tư 

tưởng ở nước ta hiện nay 
Lê Tuấn Ngọc 

TC lý luận chính trị và 

truyền thông 

ISSN 1859-1485 

tháng 6/2017 

2017 

385  

Cách mạng công nghiệp 4.0 và 

những thách thức đặt ra đối với lao 

động Việt Nam 

Lê Tuấn Ngọc 

TC Tài chính 

ISSN - 005-56 

tháng 6/2017 

2017 

386  

Cách mạng công nghiệp 4.0 và 

những thách thức đặt ra đối với lao 

động Việt Nam 

Hoàng Thị Kim Oanh 

TC Tài chính 

ISSN - 005-56 

tháng 6/2017 

2017 

387  

Để phát huy tối đa hiệu quả phong 

trào xây dựng nông thôn mới trong 

giai đoạn tiếp theo 

Nguyễn Thị Nhung 

Kinh tế và dự báo 

ISSN 0866-7120 

tháng 9/2016 

2017 

388  
Huyện Đông Anh (Hà Nội) đổi thay 

từ nông thôn mới 
Trần Thúy Vân 

Tạp chí luật sư Việt Nam 

ISSN: 2354-0664 

Tháng 12/2016 

2017 

389  

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 

xã Dục Tú chung sức xây dựng 

nông thôn mới 

Trần Thúy Vân 

Tạp chí luật sư Việt Nam 

ISSN: 2354-0664 

Tháng 12/2016 

2017 

390  Hội nhập quốc tế theo quan điểm 

Đại hội XII của Đảng cộng sản VIệt 
Phan Thị Hồng Nhung 

TC Giáo dục lý luận 

ISSN 0868 - 3492 

2017 



Nam tháng 6/2017 

391  

Tiếp nhận thơ văn xuôi trong đời 

sống nghiên cứu phê bình văn học 

Việt Nam hiện đại 

Vũ Quỳnh Loan 
Nghiên cứu văn học  

Tháng 7/2017 

2017 

392  
Tổ chức dạy học trò chơi âm nhạc 

cho trẻ 5-6 tuổi với đồng dao 
Mai Thị Vân Hương 

Dạy và học ngày nay 

ISSN: 1859-2694 

Tháng 9/2016 

2017 

393  

Nâng cao năng lực dạy học môn thủ 

công - Kỹ thuật cho sinh viên ngành 

giáo dục tiểu học trường đại học 

Tân Trào 

Lê Thị Quỳnh Hoa 

Giáo dục và xã hội 

ISSN: 1859-3917 

Tháng 5/2017 

2017 

394  

Nâng cao năng lực dạy học môn thủ 

công - Kỹ thuật cho sinh viên ngành 

giáo dục tiểu học trường đại học 

Tân Trào 

Dương Xuân Quyền 

Giáo dục và xã hội 

ISSN: 1859-3917 

Tháng 5/2017 

2017 

395  
Phát triển du lịch Việt Nam: Những 

vấn đề đặt ra 
Dương Xuân Quyền 

Kinh tế và dự báo 

ISSN: 0866-7120 

Tháng 12/2016 

2017 

396  
Tính tẩu trong văn hóa Tày ở Tuyên 

Quang 
Nguyễn Thị Thanh Thảo 

Văn hóa nghệ thuật   

ISN: 0866-8655 

Tháng 10/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2017 

397  
Tính tẩu trong then của người Tày 

Tuyên Quang 
Nguyễn Thị Thanh Thảo 

Văn hóa nghệ thuật   

ISN: 0866-8655 

Tháng 10/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2017 

398  
Văn hóa ẩm thực của người Tày ở 

Tuyên Quang 
Hoàng Thị Thẻ 

Văn hóa nghệ thuật   

ISN: 0866-8655 

Tháng 6/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2017 

399  
Bảo tồn và phát huy các di sản văn 

hóa Việt Nam 
Phạm Hồng Ngân 

Kinh tế và dự báo 

ISSN: 0866-7120 

Tháng 6/2017 

2017 

400  
Họa sỹ Hoàng Hà Tùng - nhìn cuộc 

đồi với con mắt tươi xanh 
Nguyễn Thị Thủy 

Tạp chí sân khấu 

ISN 2354-1237, T8-2016 

2017 



401  

Tang ma của người Sán Dìu ở Sơn 

Dương, Tuyên Quang - Dưới góc 

nhìn văn hóa 

Nguyễn Thị Linh Thảo 

Nguồn sáng dân gian 

ISSN: 2525-2240 

Tháng 9/2016 

2017 

402  
Để nâng cao năng lực cạnh tranh 

cho ngành du lịch Việt Nam 
Trần Thị Hồng Hạnh 

Kinh tế và dự báo 

ISSN: 0866-7120 

Tháng 4/2017 

2017 

403  

Đầy mạnh khai thác các giá trị văn 

hóa tâm linh để phát triển du lịch ở 

Tuyên Quang 

Bùi Văn Khánh 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

Tháng 6/2017 

2017 

404  

Phát triển du lịch qua văn hóa ẩm 

thực trong lễ hội Lồng Tồng ở 

Tuyên Quang 

Bùi Văn Khánh 

Văn hóa dân gian 

ISN: 0866-7284 

Tháng 9/2016 

2017 

405  

"Lịch sử âm nhạc Việt Nam" - Tài 

liệu giảng dạy đại học dành cho 

chuyên ngành âm nhạc 

Đồng Thị Kim Hoa 
 Âm nhạc Việt Nam  

Tháng 7/2017 

2017 

406  

Giải pháp đổi mới phương pháp dạy 

học môn âm nhạc trong chương 

trình chính hóa 

Hà Thị Thúy Linh 

Tạp chí Thiết bị giáo dục 

ISSN: 1859 - 0810 

T4/2017 

2017 

407  

Đa dạng hóa các hoạt động âm nhạc 

ngoại khóa nhằm nâng cao chất 

lượng đào tạo môn âm nhạc cho 

sinh viên ngành mầm non ở trường 

đại học 

Hà Thị Thúy Linh 

Tạp chí Thiết bị giáo dục 

ISSN: 1859 - 0810 

T4/2017 

2017 

408  

Phát triển năng lực nhận thức cho 

học sinh lớp 4 qua một số nội dung 

dạy-học môn mỹ thuật 

Hà Thu Huyền 

Tạp chí Thiết bị giáo dục 

ISSN: 1859 - 0810 

T4/2017 

2017 

409  

Cơ hội và thách thức trong quản lý 

khu di tích quốc gia đặc biệt Tân 

Trào, tỉnh Tuyên Quang 

Hà Thúy Mai 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

Tháng 6/2017 

2017 

410  
Trang trí kim loại cổng biệt thự ở 

Hà Nội từ 1986 đến nay 
Đinh Quang Mạnh 

Nghiên cứu mỹ thuật 

ISSN: 1859-4697 

Tháng 12/2016 

2017 

411  Phát huy tính tích cực nhận thức 

cho trẻ 5 -6 tuổi trong hoạt động 
Nguyễn Thị Yến Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

2017 



khám phá khoa học Tháng 5/2017 

412  
Một số vấn đề về Stress ở cha mẹ có 

con tự kỉ 
Nguyễn Thị Dung 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

Tháng 5/2017 

2017 

413  

Định hướng phát triển năng lực 

người học theo quan điểm tích hợp 

trong trường sư phạm 

Nguyễn Thị Hải Yến 
Kỷ yếu hội thảo - Cụm 

Trung Bắc. T10/2016 

2017 

414  

Bước đầu sử dụng tác phẩm "Dế 

mèn phiêu lưu kí" của nhà văn Tô 

Hoài giúp trẻ mẫu giáo lớn khám 

phá thế giới loài vật 

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

Tháng 1/2017 

2017 

415  

Giáo dục thói quen vệ sinh thân thể 

cho trẻ mẫu giáo lớn trong trường 

Mầm non qua chế độ sinh hoạt hàng 

ngày 

Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

Nguyễn Thị Vui 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

Tháng 9/2016 

2017 

416  

Hình thành biểu tượng hình dạng 

cho trẻ 5 - 6 tuổi theo hướng tích 

hợp 

Nguyễn Thị Hương 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

Tháng 11/2016 

2017 

417  

Sử dụng phương pháp vấn đáp trong 

dạy học học phần "Phương pháp 

cho trẻ khám phá khoa học về môi 

trường xung quanh 

Phạm Thị Thu Thủy 

TC Khoa học - Đại học 

Tân Trào 

ISSN 2354 1431 

Số 5- tháng 4/2017 

2017 

418  

Một số trò chơi tâm vận động phát 

triển khả năng định hướng không 

gian cho trẻ 3 - 4 tuổi ở trường mầm 

non 

Bùi Khánh Ly 

Nông Thị Huyên 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

Tháng 1/2017 

2017 

419  

Sử dụng các trò chơi và trò chơi tâm 

vận động nhằm phát triển khả năng 

định hướng không gian cho trẻ 3- 4 

tuổi ở một số trường Mầm non tại 

thành phố Tuyên Quang 

Bùi Khánh Ly 

Nông Thị Huyên 

TC giáo dục và Xã hội 

ISSN: 1859-3917        Số 

4/2017 

2017 

420  

Biện pháp giáo dục hành vi bảo vệ 

môi trường cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 

tuổi qua chế độ sinh hoạt hàng ngày 

Đinh Thị Lương 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

Tháng 3/2017 

2017 

421  

Biện pháp phát triển khả năng định 

hướng không gian cho trẻ  4 - 5 tuổi 

thông qua hoạt động giáo dục thể 

chất 

Vũ Thị Lan 

Nguyễn Như Mai 

TC Tâm lý học xã hội 

ISSN 0866-8019 

tháng 5/2017 

2017 



422  

Nghiên cứu tri thức sử dụng cây 

thuốc của đồng bào người Tày tại 

khu bảo tồn rừng đặc dụng Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang. 

Nguyễn Thị Hải 

Tạp chí Môi trường Việt 

Nam. ISSN: 2193-6471.    

Tháng 10/2016 

2017 

423  
Phương pháp tìm lời giải cho bài 

toán bằng cách lập phương trình 
Mai Thị Hiền 

TC Giáo dục và Xã hội 

ISSN: 1859-3917        Số 

1/2017 

2017 

424  

Một số kinh nghiệm giúp học sinh 

tiếp cận và vận dụng "Phương pháp 

qui nạp toán học" trong dạy học 

toán ở Trung học phổ thông 

Mai Thị Hiền 

TC Giáo dục và Xã hội 

ISSN: 1859-3917        Số 

4/2017 

2017 

425  

Một số kinh nghiệm của giáo viên 

trong dạy học giải phương trình tích 

cho học sinh ở trung học cơ sở 

Mai Thị Hiền 

TC Giáo dục và Xã hội 

ISSN: 1859-3917        Số 

1/2017 

2017 

426  

Quan điểm dạy học tích hợp toán 

học và khoa học trong trường Tiểu 

học. 

Đồng Đại Nghĩa 

Tạp chí Quản lý giáo dục 

ISSN: 1859-2910 

tháng 8/2016 

2017 

427  

Cơ chế ăn mòn Anốt làm xốp SIC 

trong dung dịch Axit Hyđroflorit 

loãng trong Ethylen Glycol hoặc 

nước 

Cao Tuấn Anh 

Nguyễn Thúy Nga 

TC Khoa học ĐH Tân trào 

tháng 6/2016 

2017 

428  

Một số vấn đề lý luận về quản lý 

hoạt động bồi dưỡng tại Trung tâm 

học tập cộng đồng. 

Nguyễn Lan Anh 

Tạp chí Tâm Lý học xã 

hội ISSN 0866-8019 

tháng 7/2017 

2017 

429  

Giới thiệu một số phần mềm công 

cụ truy cập máy tính từ xa hỗ trợ 

dạy học trực tuyến 

Trần Thị Hồng Dung 

Tạp chí Thiết bị giáo dục - 

ISSN 1859 - 0810    tháng 

7/2017 

2017 

430  

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số 

yếu tố môi trường và dinh dưỡng 

đến quá trình lên men vang để sản 

xuất Brandy từ dứa Queen bằng 

chủng Saccharomyces cerevisiae D8 

Hoàng Thị Lệ Thương 

TC Khoa học công nghệ 

nông nghiệp Việt Nam 

tháng T8/2016 

2017 

431  
Trầm tích văn hóa qua so sánh trong 

tục ngữ Tày 
Hà Thị Chuyên 

Hội thảo khoa học quốc 

tế- Đại học Tân Trào 

T9/2016 

2017 

432  Giáo dục chủ quyền biển đảo theo 

hướng tích hợp trong dạy học Địa lý 
Quan Thị Dưỡng Tạp chí giáo dục              - 

ISSN 2354-0753   tháng 

2017 



9 5/2017 

433  

Thiết kế dạy học theo góc một số 

nội dung lịch sử cho sinh viên 

ngành cao đẳng Văn Sử trường đại 

học Tân Trào 

Hoàng Thị Thu Dung 
Dạy và học ngày nay  - 

ISSN 1859-2694 (6/2017) 

2017 

434  

Ngành giáo dục và đào tạo huyện 

Mê Linh - Nỗ lực cho những thành 

công mới 
Trần Thúy Vân 

Tạp chí Luật sư Việt Nam/ 

ISSN 2354-0664 T12/2017 

2017 

435  

Tự hào ngôi trường mang tên người 

thanh niên yêu nước Phạm Hồng 

Thái 
Trần Thúy Vân 

Tạp chí Luật sư Việt Nam/ 

ISSN 2354-0664 T12/2017 

2017 

436  

Trường mầm non Tam Đồng tích 

cực tham mưu xây dựng cở sở vật 

chất 
Trần Thúy Vân 

Tạp chí Luật sư Việt Nam/ 

ISSN 2354-0664 T12/2017 

2017 

437  

Trường THCS Vạn Yên thực hiện 

tốt quy chế dân chủ trường học Hoàng Thị Tuyết Mai 

Tạp chí Luật sư Việt 

Nam/ ISSN 2354-0664 

T12/2017 

2017 

438  

Trường THCS Tam Đồng tích cực 

đổi mới phương pháp dạy và học Hoàng Thị Tuyết Mai 

Tạp chí Luật sư Việt 

Nam/ ISSN 2354-0664  

T12/2017 

2017 

439  

Hoàn thiện công tác kế toán quản trị 

trong đơn vị sự nghiệp công lập có 

thu 

Nguyễn Thị Kim Ngân 

Tạp chí Tài chính - Quản 

trị kinh doanh 

ISSN 2525 - 2305 T9/2017 

2017 

440  

Lựa chọn bài tập phát triển sức 

mạnh tốc độ nhằm nâng cao hiệu 

quả kỹ thuật đạp cầu cho nam sinh 

viên học môn tự chọn cầu lông 

trường Đại học Tân Trào 

Nguyễn Văn Thành 

Phùng Quang Phát 

Nguyễn Việt Phương 

Tạp chí Khoa học ĐH TTr 

T9/2017 

2017 

441  

Nhân giống loài Hoàng 

Đằng(Fibrauea tinctoria Lour) ở khu 

bảo tồn thiên nhiên Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang 

Nguyễn Thị Hải 

Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn ISSN 1859-

4581 T10/2017 

2017 

442  

Đa dạng tài nguyên cây làm thuốc tại 

tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Thị Hải 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào ISSN T9/2017 

2017 

443  
Kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh 

trưởng, sinh lý ra hoa, đậu quả của 
Vi Xuân Học 

Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn ISSN 1859-

2017 



giống bưởi Xuân Vân, tỉnh Tuyên 

Quang 

Trần Thị Nhung 4581 T12/2017 

444  

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, giải 

phẫu và phân loại học phân tử của 

cây ô đầu 

Hoàng Thị Thu Hoàn 

Tạp chí khoa học và công 

nghệ ISSN 1859 - 2171 số 

8/2017 

2017 

445  

Ứng dụng CNTT trong dạy học 

chuyên ngành quản lý đất đai tại 

trường Đại học Tân Trào 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

Trần Thị Bình 

Tạp chí Thiết bị giáo dục 

1859-0810 T9/2017 

2017 

446  
Một số gợi ý giúp sinh viên làm 

luận văn tốt nghiệp 

Trần Thị Bình 

Nguyễn Thị Thùy Dung 

Tạp chí Thiết bị giáo 

dục1859-0810 T9/2017 

2017 

447  

Giá trị giáo dục của thơ văn vịnh 

cảnh chùa thầy trong dòng chảy văn 

học trung đại Việt Nam 

Nguyễn Thị Giang 
Tạp chí giáo dục              - 

ISSN 2354-0753   

2017 

448  

Sử dụng di tích lịch sử cách mạng 

trong dạy học lịch sử địa phương 

Tuyên Quang 

Lê Thị Thu Nga 
Tạp chí Dạy  

và học ngày nay   

2017 

449  
Nâng cao năng lực tự học, tự nghiên 

cứu cho sinh viên 
Nguyễn Thị Bích Hường 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

cụm Trung Bắc T10/2016 

2017 

450  

Hiệu quả của việc dùng từ địa 

phương trong các văn bản SGK 

Tiếng việt lớp 4,5 

Dương Thị Ngữ 

Tạp chí Thiết bị giáo dục - 

ISSN 1859 - 0810    Số 

tháng 7/2017 

2017 

451  

Hội nhập khu vực cơ hội cho phát 

triển giao lưu văn hóa Việt Nam - 

Thái Lan 

Dương Thị Ngữ 

Hội thảo khoa học quốc tế 

- Đại học Tân Trào 

T9/2016 

2017 

452  

Định hướng tiếp cận tác phẩm 

người trong bao trong giờ ngoại 

khóa 

Phạm Thị Liên 

Tạp chí Thiết bị giáo dục - 

ISSN 1859 - 0810    Số 

tháng 7/2017 

2017 

453  

Định hướng tiếp nhận tác phẩm 

"Người trong bao" theo khuynh 

hướng lịch sử ở trường THPT 

Phạm Thị Liên 
Dạy và học ngày nay  

(6/2017) 

2017 

454  

Nguyên nhân thất bại của phong 

trào cải cách ở Indonesia trong 

những năm đầu thế kỷ XX 

Phạm Thị HuyềnTrang 

Nghiên cứu Đông Nam Á 

ISSN 0868-2739 

số 9/2016 

2017 

455  Khai thác bài toán cực trị có điều Linh Thị Thanh Loan Tạp chí khoa học & công 
2017 



kiện từ khía cạnh hình học trong 

không gian ba chiều 

nghệ - ĐH Thái Nguyên. 

ISSN: 1859-2171.    

Tháng 8/2016 

456  
Áp dụng phương trình và hệ phương 

trình vào dạy học toán ở Tiểu học 
Linh Thị Thanh Loan 

TC Giáo dục và Xã hội 

ISSN: 1859-3917        Số 

12/2016 

2017 

457  

Phát triển năng lực vận dụng kiến 

thức cho học sinh Tieru học thông 

quan dạy học tích hợp Toán học và 

Khoa học. 

Lê Trung Hiếu 

TC Tâm lý học          

ISSN: 1859-0098        Số 

3/2017 

2017 

458  

Nâng cao chất lượng quản lý 

chuyên môn của hiệu trưởng các 

trường THCS 

Trịnh Thành Yên 

Giáo dục và xã hội  ISSN 

1859-3917 T11/2017 

2017 

459  

Quan điểm dạy học tích hợp toán 

học và khoa học trong trường Tiểu 

học. 

Lê Trung Hiếu 

Tạp chí Quản lý giáo dục 

ISSN: 1859-2910 

tháng 8/2016 

2017 

460  

Một số giải pháp nhằm phát triển 

bền vững nông nghiệp tỉnh Tuyên 

Quang 
Đào Thị Hồng 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội 

ISSN 1859- 3917 t8/2017 

2017 

461  

Một số kinh nghiệm khi dạy đạo 

hàm cho học sinh (Đại số và Giải 

tích 11). 

Trương Mỹ An Ngọc 

TC Giáo dục và Xã hội 

ISSN: 1859-3917        Số 

9/2016 

2017 

462  
Một số biện pháp tạo hứng thú cho 

học sinh khi học Hình học 8. 
Trương Mỹ An Ngọc 

TC Giáo dục và Xã hội 

ISSN: 1859-3917        Số 

9/2016 

2017 

463  
Nâng cao kỹ năng tự học cho sinh 

viên Trường Đại học Tân Trào 
Vũ Thị Hương 

TC Giáo dục và Xã hội 

ISSN: 1859-3917        Số 

5/2017 

2017 

464  

Tìm hiểu những giá trị văn hóa ứng 

xử trong ca từ bài hát dành cho 

thiếu nhi. 

Vũ Thị Hương 

Hội thảo khoa học quốc 

tế- Đại học Tân Trào 

T9/2016 

2017 

465  

Một số biện pháp rèn kỹ năng đọc 

hiểu văn bản nghệ thuật cho học 

sinh lớp 5 

Phạm Thị Huyền 

TC Giáo dục và Xã hội 

ISSN: 1859-3917        Số 

6/2017 

2017 

466  Một số kinh nghiệm khi dạy trẻ thể 

loại văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 
Phạm Thị Huyền TC Giáo dục và Xã hội 

ISSN: 1859-3917        Số 

2017 



lớp 5 5/2017 

467  
Bài toán có lời văn xét trong khung 

chương trình toán học của Singapor 
Lê Danh Tuyên 

TC Giáo dục và Xã hội 

ISSN: 1859-3917        Số 

11/2016 

2017 

468  

Một số so sánh về chương trình 

Toán Tiểu học của Việt Nam và 

Singapo 

Lê Danh Tuyên 

TC Giáo dục và Xã hội 

ISSN: 1859-3917        Số 

9/2016 

2017 

469  

Một số biện pháp nâng cao chất 

lượng hướng dẫn sinh viên tự học 

theo hệ thống tín chỉ tại khoa Giáo 

dục Tiểu học trường đại học Tân 

Trào 

Bùi Ánh Tuyết 

Hội thảo khoa học- Vùng 

Trung Bắc 

T10/2016 

2017 

470  

Tình yêu trong bài thơ Sóng của 

Xuân Quỳnh theo hướng tiếp cận 

của thi pháp học. 

Bùi Ánh Tuyết 

TC Khoa học xã hội 

ISSN 2354 - 1067 

tháng 10/2016 

2017 

471  

Phương pháp dạy tập làm văn tả 

cảnh cho học sinh lớp 5 khu vực 

miền núi 

Triệu Phương Quỳnh 

TC Giáo dục và xã hội 

ISSN 1859-3917 

tháng 1/2017 

2017 

472  

Một số kinh nghiệm rèn kỹ năng 

đọc cho học sinh lớp 5 qua tiết tập 

đọc 

Triệu Phương Quỳnh 

TC Giáo dục và xã hội 

ISSN 1859-3917 

tháng 6/2017 

2017 

473  
Sóng nhỏ, biến đổi tích phân sóng 

nhỏ và xấp xỉ đa giải 

Nguyễn Thị Phong 

 

 

TC Giáo dục và xã hội 

ISSN 1859-3917 

tháng 1/2017 

2017 

474  

Áp dụng định lý Vi-et vào giải một 

số bài toán cho học sinh Trung học 

cơ sở 

Nguyễn Thị Phong 

 

 

TC Giáo dục và xã hội 

ISSN 1859-3917 

tháng 5/2017 

2017 

475  

Đặc điểm ngôn ngữ dân tộc Mông ở 

Việt Nam trong xu thế phát triển 

chung một số ngôn ngữ cùng loại 

hình ở khu vực Đông Nam Á 

Phùng Thị Thanh 
Hội thảo quốc tế - ĐH 

Tân Trào T9/2016 

2017 

476  

Một số biện pháp nâng cao năng lực 

cảm thụ Văn học cho học sinh Tiểu 

học 

Nguyễn Tường Vi 

Tạp chí  Giáo dục và xã 

hội . ISSN: 1859-3917.    

Tháng 3/2017 

2017 



477  

Giải pháp nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang 

đáp ứng yêu cầu hội nhập 

Đỗ Thị Mỹ Huyền 

Nguyễn Thị Kim Ngân 

Kinh tế Châu Á - Thái 

Bình Dương. ISSN: 0866-

3808: T1/2017 

2017 

478  
Tổ chức kế toán trách nhiệm trong 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 
Nguyễn Thị Kim Ngân 

TC Khoa học ĐH Tân trào 

T4/2017 

2017 

479  

Sản xuất cam hàng hóa gắn với phát 

triển du lịch sinh thái và bảo vệ môi 

trường ở tỉnh Tuyên Quang 

Trần Thị Diên 

Hội thảo khoa học quốc tế 

tổ chức tại Đà Nẵng ngày 

03/4/2017 

2017 

480  

Phân tích Swot sản xuất cam Sành ở 

tỉnh Tuyên Quang trong xu thế hội 

nhập 

Trần Thị Diên 
TC khoa học - Đại học 

Tân Trào: T4/2017 

2017 

481  

Biện pháp nâng cao chất lượng đọc 

hiểu văn bản nghệ thuật cho học sinh 

lớp 4,5 dân tộc Mông tại tỉnh Tuyên 

Quang 

Bùi Ánh Tuyết 

Tạp chí Quản lí giáo dục 

ISSN 1859-2910 T11/2017 

2017 

482  

Quy trình tổ chức sinh hoạt chuyên 

môn theo định hướng dạy học tích 

hợp liên môn 
Hà Mỹ Hạnh 

Tạp chí KHĐHTTR  ISSN 

2354-1431 số 6/2017 

2017 

483  

Phát triển chương trình đào tạo giáo 

viên tiểu học theo hướng tiếp cận 

năng lực người học đáp ứng yêu cầu 

đổi mới giáo dục 

Bùi Ánh Tuyết 

Kỉ yếu Hội thảo khoa học  

(trường ĐH Tân Trào) 

T8/2017 

2017 

484  

Bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp 

cho giáo viên tiểu học tại trường đại 

học Tân Trào 
Bùi Ánh Tuyết 

Kỉ yếu Hội thảo khoa học  

(trường ĐH SP Thái 

Nguyên và Cao đẳng SP 

Lào Cai) 2017 

2017 

485  

Bàn về việc vận dụng thông tư 

200/2014/TT-BTC về chế độ kế 

toán mới đối với các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa ở Việt Nam 

Nguyễn Thị Bắc 

TC khoa học - Đại học 

Tân Trào 

ISSN 2354 1431 

tháng 7/2016 

2017 

486  

Hệ thống thiết bị dạy học và trò 

chơi trong giảng dạy môn tiếng Anh 

cho học sinh Trung học cơ sở. 

Trần Thị Thúy Lan 

Tạp chí Thiết bị giáo dục - 

ISSN 1859 - 0810    Số 

tháng 7/2017 

2017 

487  

Phối hợp các phương pháp và kỹ 

thuật trong dạy học từ vựng tiếng 

Anh cho sinh viên 

Tạ Thị Thanh Huyền 

Tạp chí Thiết bị giáo dục - 

ISSN 1859 - 0810    Số 

tháng 3/2017 

2017 



488  

Thực trạng chương trình đào tạo 

năng lực dạy học cho sinh viên 

ngành Sư phạm ở trường Đại học 

Tân Trào  

Đoàn Thị Cúc 

Nguyễn Văn Dân 

Đỗ Công Ba 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

“Chương trình đào tạo 

giáo viên Mầm non, Tiểu 

học, THCS do Trường Đại 

học Tân Trào xây dựng từ 

góc nhìn thực tiễn”, 

Trường đại học Tân Trào 

(8/2017) 

2017 

489  

Bình đẳng giới trong cộng đồng 

người Cao Lan - nhìn từ góc độ văn 

hóa 

Nguyễn Mai Chinh 

Hà Thị Trang 

Trần Thị Mỹ Bình 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào/ ISSN: 2354-

1431 T9/2017 

2017 

490  

Vận dụng phương pháp dạy học 

bằng tình huống vào giảng dạy bài 

"phòng chống tệ nạn xã hội" (Giáo 

dục công dân 8) 

Bàn Thị Bình 

Tạp chí Giáo dục và xã 

hội/ ISSN 1859 -3917 

T1/2017 

2017 

491  

Biện pháp giúp người học tiếng Anh 

sửa lỗi sai khi sử dụng động từ tiếng 

Anh 

Bùi Thị Hoàng Huệ 

Tạp chí Thiết bị giáo dục - 

ISSN 1859 - 0810    tháng 

6/2017 

2017 

492  

Dạy học ngữ pháp tiếng Anh thông 

qua hoạt động giao tiếp cho sinh 

viên trường Đại học Tân Trào 

Đồng Thị Xuân Dung 

Tạp chí Thiết bị giáo dục - 

ISSN 1859 - 0810    tháng 

6/2017 

2017 

493  

Giải pháp nâng cao chất lượng dạy - 

học tiếng Anh cho sinh viên trường 

đại học Tân Trào 

Phạm Thục Anh 

Tạp chí Thiết bị giáo dục - 

ISSN 1859 - 0810    tháng 

6/2017 

2017 

494  
Việc dạy và học tiếng Anh ỏ giáo 

dục đại học Việt Nam 
Chu Thị Hoàng Yến 

TC Khoa học ĐH Tân 

Trào số 4/2017 

2017 

495  

Nâng cao chất lượng giáo dục thể 

chất cho trẻ mầm non ở thành phố 

Tuyên Quang 

Lý Văn Thành 

Nguyễn Văn Huỳnh 

Giáo dục và xã hội, ISSN: 

1859-3917; số tháng 5 - 

2017 

2017 

496  

Nâng cao chất lượng giáo dục thể 

chất cho sinh viên trường Đại học 

Tân Trào 

Trần Anh Dũng 

Giáo dục và xã hội, ISSN: 

1859-3917; số tháng 1 - 

2017 

2017 

497  

Nâng cao hiệu quả huấn luyện thể 

lực chuyên môn của nam vận động 

viên Pencak Silat lứa tuổi 15 - 16 

tỉnh Tuyên Quang 

Lục Hưng Quốc 

Nguyễn Văn Hải 

Giáo dục và xã hội, ISSN: 

1859-3917; tháng 3 - 2017 

2017 



498  

Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

dạy học chuyên ngành quản lý đất 

đai tại trường Đại học Tân Trào 

Nguyễn Thị Thùy Dung 
Tạp chí Thiết bị Giáo dục 

ISSN 1859-0810 T9/2017 

2017 

499  

Chương trình đào tạo giáo viên mầm 

non, tiểu học, THCS trong các cơ sở 

đào tạo giáo viên. 
Hà Mỹ Hạnh 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

“Chương trình đào tạo 

giáo viên Mầm non, Tiểu 

học, THCS do Trường Đại 

học Tân Trào đào tạo giai 

đoạn 2006-2016  từ góc 

nhìn thực tiễn”, Trường 

đại học Tân Trào T8/2017 

2017 

500  

Phát triển văn hóa nhà trường trong 

bối cảnh dạy học đa dân tộc, đa văn 

hóa 

Nguyễn Mỹ Việt 
Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

quốc tế. 

2017 

501  

Thực trạng và giải pháp tổ chức 

hoạt động TDTT ngoại khóa nâng 

cao thể lực cho học sinh trong các 

trường phổ thông thành phố Tuyên 

Quang 

Trần Vũ Phương 

Hội thảo khoa học quốc 

gia - Trường ĐHTDTT 

Bắc Ninh 

2017 

502  

Nâng cao chất lượng giảng dạy môn 

giáo dục thể chất cho sinh viên 

trường Đại học Tân Trào 

Trần Minh Hằng 

Lê Anh Tùng 

TC giáo dục và Xã hội 

ISSN: 1859-3917        Số 

5/2017 

2017 

503  

Nghiên cứu lựa chọn bài tập nâng 

cao hiệu quả kỹ thuật phòng thủ cho 

nam sinh viên đội tuyển cầu lông 

trường Đại học Tân Trào 

Nguyễn Văn Thành 

TC Khoa học thể thao 

ISSN 1859 - 4662 

Số 2/2017 

2017 

504  

Các bước chuẩn bị và tổ chức tiết 

dạy học kỹ năng nghe tiếng Anh 

cho sinh viên 

Nguyễn Thị Thùy Dung 

Tạp chí Thiết bị giáo dục - 

ISSN 1859 - 0810    Số 

tháng 2/2017 

2017 

505  

Đánh giá đa dạng hệ thực vật và tài 

nguyên cây thuốc tại  khu di tích lịch 

sử Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang 
Đỗ Công Ba 

Kỷ yếu hội nghị khoa học 

toàn quốc lần thứ 7( 

T10/2017) 

2017 

506  

Lập luận của nhân vật trong văn 

xuôi giai đoạn 1930-1945 xét từ 

phương diện vai giao tiếp 

Chu Thị Thùy Phương 

Từ điển học và bách khoa 

thư. ISN 1859-3135, T7-

2017 

2017 

507  

Tạo cây thuốc lá mang cấu trúc 

RNAi kháng SOYBEAN MOSAIC 

Virus bằng kỹ thuật chuyển Gen 

Hoàng Thị Thu Hoàn 
TC Khoa học-công nghệ 

 ĐH thái nguyên 

2017 



ISSN 1859-2171 

Số 1/2017 

508  

Sự phụ thuộc vào nhiệt độ và tỷ lệ 

pha tạp của các cumulant và các 

tham số nhiệt động trong XAFS của 

các tinh thể có cấu trúc lập phương 

Nguyễn Bá Đức 

Vũ Quang Thọ 

TC Khoa học ĐHTTr 

ISSN 2354-1431 Số 6 

T9/2017 

2017 

509  

Khảo sát và đánh giá chất lượng 

chương trình đào tạo giáo viên tiểu 

học thông qua việc khảo sát chất 

lượng đội ngũ giáo viên tiểu học trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Nguyễn Khải Hoàn 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

“Chương trình đào tạo giáo 

viên Mầm non, Tiểu học, 

THCS do Trường Đại học 

Tân Trào xây dựng từ góc 

nhìn thực tiễn”, Trường 

ĐH Tân Trào. (8/2017). 

2017 

510  

Quá trình hình thành kỹ năng dạy 

học toán cho sinh viên ngành Giáo 

dục tiểu học Trường Đại học Tân 

Trào 

Trần Xuân Bộ 

Tạp chí Thiết bị Giáo 

dục/ISSN 1859-0810 

tháng 7/2017 

2017 

511  

Thiết kế hoạt động rèn luyện kỹ 

năng dạy học khái niệm và tính chất 

toán học cho sinh viên ngành Giáo 

dục Tiểu học ở Trường Đại Tân Trào 

Trần Xuân Bộ 

Kỷ yếu Hội thảo, Trường 

Đại học Sư phạm Thái 

Nguyên - Trường Cao 

đẳng Sư phạm Lào Cai/01-

134 ĐHTN-2017 

2017 

512  

Thực trạng giáo dục kĩ năng hoạt 

động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi qua hoạt 

động vui chơi ở trường mầm non. 
Nông Thị Huyên 

TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3917 T12/2017 

 

2017 

513  

Phát triển chương trình đào tạo giáo 

viên mầm non theo hướng lồng 

ghép, tích hợp 
Vũ Thị Kiều Trang 

Kỉ yếu hội thảo khoa học: 

Chương trình đào tạo 

GVMN, tiểu học, THCS 

do trường Đại học Tân 

Trào đào tạo giai đoạn 

2006-2016 từ góc nhìn 

thực tiễn. T8/2017 

2017 

514  

Phát triển khả năng so sánh trong 

hoạt động hình thành biểu tượng 

kích thước cho trẻ 5-6 tuổi 
Nguyễn Thị Vui 

 TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3917 T12/2017 

2017 

515  Định danh các mẫu sâm đất bằng mã Nguyễn Kiều Linh Tạp chí Khoa học và công 

nghệ ISSN 1859-2171 số 

2017 



vạch DNA 11/2017 

516  

Định danh các mẫu sâm đất bằng mã 

vạch DNA 
Nguyễn Kiều Linh 

Tạp chí Khoa học và công 

nghệ ISSN 1859-2171 số 

11/2017 

2017 

517  

Phương pháp sửa lỗi viết tiếng Anh 

cho sinh viên năm thứ nhất trường 

ĐH Tân Trào 
Đồng Thị Xuân Dung 

Tạp chí thiết bị Giáo dục. 

ISSN: 1859-0810.    Tháng  

9/2017 

2017 

518  

Hệ thống công tác xã hội ở Liên 

Bang Nga - Lịch sử hình thành và 

phát triển. 
Lương Mạnh Hà 

Giáo dục & xã hội - Việt 

Nam ISSN 1859-3917 

T8/2017 

2017 

519  

Phát hiện lỗi phát âm tiếng Anh của 

học sinh người Việt trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang và phương pháp điều 

chỉnh 

Phạm Mạnh Hà 

Phạm Khắc Bội 

Tạp chí Quản lý giáo 

dục/ISSN 1859-2910 tháng 

8/2017 

2017 

520  

Một số gợi ý giúp sinh viên làm luận 

văn tốt nghiệp 
Phạm Mạnh Hà 

Nguyễn Thị Thùy Dung 

Tạp chí Thiết bị Giáo dục 

ISSN 1859-0810 T9/2017 

2017 

521  

Synthesis and use of silver 

microflowers for detecting trades of 

cyanide by surface-enhanced Raman 

spectroscopy 

Cao Tuấn Anh 

kỷ yếu hội nghị quốc tế 

Proceedings of IWNA 

2017, 8-11 November 

2017, Phan Thiet, 

Vietnam, pp. 551-554. 

2017 

522  

Tính tích cực trong phương pháp 

dạy học phát hiện và giải quyết vấn 

đề 

Lê Danh Tuyên 

Tạp chí Giáo dục &Xã hội 

ISSN 1859- 3917 

T11/2017 

2017 

523  

Fabrication of silver flowers-like 

microstructures on silicon and their 

use as surface-enhanced Raman 

scattering substrates to detet 

melamine trades 

Cao Tuấn Anh 

kỷ yếu hội nghị quốc tế 

Proceedings of ASAM-6, 

September 27-30, 2017, 

Hanoi, Vietnam, pp. 642-

646. 

2017 

524  

Taxonomic characterization and 

identification of  

Saccharomyces cerevisiae forbrandy 

production from pineapple 

Hoàng Thị Lệ Thương 

Tạp chí sinh hoc/ ISSN: 

0866-7160 tháng 8/2017 

2017 

525  Vế so sánh trong thành ngữ dân tộc Hà Thị Chuyên 
Kỷ yếu Hội thảo ngôn 

ngữ học toàn quốc Tháng 

2017 



Tày 9/2017 

526  

Một số kiểu cấu trúc lập luận của 

nhân vật quan lại trong hội thoại ( 

Qua tư liệu văn xuôi Việt Nam giai 

đoạn 1930-1945) 

Chu Thị Thùy Phương 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 

toàn quốc, "Nghiên cứu và 

giảng dạy ngữ văn trong 

bối cảnh đổi mới và hội 

nhập" 2017 

2017 

527  

Tìm hiểu lỗi dùng từ của sinh viên 

Khoa Giáo dục Tiểu học trường Đại 

học Tân Trào-Tuyên Quang 
Chu Thị Thùy Phương 

Kỷ yếu hội thảo Khoa học" 

Ngôn ngữ ở Việt Nam hội 

nhập và phát triển" tại Quy 

Nhơn-Bình Định T9/2017 

2017 

528  

Một số kinh nghiệm giúp học sinh 

phát hiện và tránh những sai lầm khi 

giải toán về căn bậc hai 
Mai Thị Hiền 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội ISSN 1859-3917 

Số đặc biệt, tháng 12/2017 

2017 

529  

Tìm hiểu nguyên nhân cách dùng 

không thống nhất các địa danh có 

thành tố gốc tiếng dân tộc thiểu số ở 

tỉnh Tuyên Quang 

Dương Thị Ngữ 

Hội thảo ngữ học toàn 

quốc -Ngôn ngữ ở Việt 

Nam- Hội Ngôn ngữ 

học Việt Nam tháng 9/ 

2017 

2017 

530  

Bước đầu nghiên cứu bộ sách An 

Nam sơ lược sử lược Vũ Văn Ngân 

TC Khoa học ĐHTTr 

ISSN 2354-1431 T9/2017 

2017 

531  

Thực trạng vấn đề bồi dưỡng, phát 

triển năng lực nghề nghiệp cho giáo 

viên hiện nay. 
Nguyễn Khải Hoàn 

Kỷ yếu HTKH Quốc gia: “ 

Đổi mới công tác đào tạo, 

bồi dưỡng đáp ứng chương 

trình GDPT mới, các 

chuẩn nghề nghiệp và nhu 

cầu sử dụng lao động ở các 

địa phương”. Trường ĐH 

Thủ Đô (6/2018), NXB 

Đại học Quốc gia Hà Nội. 

2018 

532  

Phát triển chương trình đào tạo giáo 

viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục và cách mạng công nghiệp 4.0. 
Nguyễn Khải Hoàn 

Kỷ yếu HTKH Quốc gia: “ 

Đổi mới công tác đào tạo, 

bồi dưỡng đáp ứng chương 

trình GDPT mới, các 

chuẩn nghề nghiệp và nhu 

cầu sử dụng lao động ở các 

địa phương”. Trường ĐH 

Thủ Đô (6/2018). NXB 

2018 



Đại học Quốc gia Hà Nội. 

533  

Mô hình, đào tạo bồi dưỡng và phát 

triển năng lực nghề nghiệp của nhà 

giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới 

chương trình giáo dục phổ thông. 

Nguyễn Khải Hoàn 

Kỷ yếu HTKH Quốc gia: “ 

Nâng cao năng lực sư 

phạm cho đội ngũ GV đáp 

ứng yêu cầu đổi mới 

chương trình giáo dục phổ 

thông”. 2018. 

2018 

534  

Thực trạng dạy học nghiệp vụ sư 

phạm trong chương trình đào tạo 

giáo viên tiểu học ở một số cơ sở 

đào tạo giáo viên tiểu học từ 2006 

đến 2016. 

Nguyễn Khải Hoàn 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

“Chương trình đào tạo giáo 

viên Mầm non, Tiểu học, 

THCS do Trường Đại học 

Tân Trào xây dựng từ góc 

nhìn thực tiễn”, Trường đại 

học Tân Trào. (8/2017). 

2018 

535  

Lựa chọn thiết kế các trường hợp 

trong bồi dưỡng GV tiểu học đáp 

ứng yêu cầu đổi mới nội dung, 

chương trình GDPT 

Nguyễn Khải Hoàn 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

“Phát triển chương trình 

đào tạo giáo viên tại các 

trường đại học địa phương 

đáp ứng yêu cầu xã hội” 

Trường đại học Tân Trào. 

(2/2018). 

2018 

536  

Đinh Công Thuỷ - gương mặt triển 

vọng của thơ trẻ xứ Tuyên Trần Thị Lệ Thanh 

TC Khoa học ĐHTTr 

ISSN 2354-1431 Số 7  

2018 

537  

Đội ngũ sáng tác văn học Tuyên 

Quang thời kỳ đổi mới sự tiếp nối 

của các thế hệ 
Trần Thị Lệ Thanh 

TC Khoa học ĐHTTr 

ISSN 2354-1431 Số 8 

2018 

538  

Phép biến hình trong mặt phẳng: 

Chuyên đề về phép vị tự Trần Xuân Bộ 

Kỷ yếu hội thảo Các 

chuyên đề Toán học chọn 

lọc bậc Trung học - ĐH 

Tân Trào T5/2018 

2018 

539  

Sử dụng dãy số để xây dựng nghiệm 

của một số phương trình nghiệm 

nguyên 
Trần Xuân Bộ 

Kỷ yếu hội thảo Các 

chuyên đề Toán học chọn 

lọc bậc Trung học - ĐH 

Tân Trào T5/2018 

2018 

540  
Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng 

dạy học Toán cho sinh viên ngành 
Trần Xuân Bộ 

Tạp chí giáo dục/ISSN 

2354-0753 tháng 1/2018 

2018 



Giáo dục Tiểu học theo tiếp cận 

HHT ở Trường Đại học Tân Trào 

541  

Hoàng Hoa Thám và những truyện 

kể dân gian  
Triệu Thị Linh 

TC Khoa học ĐHTTr 

ISSN 2354-1431 Số 8 

T6/2018  

2018 

542  

Tiểu thuyết Chùm nho phẫn nộ của 

John Steinbeck và những “đối thoại” 

để ngỏ 

Vũ Quỳnh Loan 

TC Khoa học ĐHTTr 

ISSN 2354-1431 Số 7 

T3/2018  

2018 

543  

Nghiên cứu vận dụng siêu nhận thức 

trong dạy và học giúp học sinh 

chiếm lĩnh tri thức 

Dương Thị Hồng Hải 

Nguyễn Thị Hương Lan 

Tạp chí Quản lý giáo 

dục/ISSN 1859-2910 tháng 

1/2018 

2018 

544  

Phát triển chương trình đào tạo giáo 

viên THCS theo hướng chuẩn đầu ra Phạm Thị Thu Huyền 

Kỷ yếu hội thảo " Phát 

triển chương trình đào tạo 

giáo viên tại các trường 

ĐH địa phương đáp ứng 

yêu cầu xã hội T2/2018 

2018 

545  

Một số vấn đề dạy học ngữ văn 

trung học cơ sở tỉnh Tuyên Quang- 

nhìn từ phân phối chương trình  
Phạm Thị Thu Huyền 

Kỷ yếu hội thảo " Phát 

triển chương trình đào tạo 

giáo viên tại các trường 

ĐH địa phương đáp ứng 

yêu cầu xã hội T2/2018 

2018 

546  

Trường đại học Tân Trào với vai trò 

đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát 

triển kinh tế xã hội của tỉnh Tuyên 

Quang và một số tỉnh vùng Tây Bắc 

giai đoạn 2006-2015 

Phạm Thị Thu Huyền 

Nguyễn Khải Hoàn 

Nguyễn Mỹ Việt 

TC Khoa học ĐHTTr 

ISSN 2354-1431 Số 7 

T3/2018  

2018 

547  

Tìm hiểu nhận thức của sinh viên sư 

phạm toán trường ĐH sư phạm- ĐH 

Huế về khái niệm hệ số góc 
Nguyễn Thị Hương Lan 

Tạp chí giáo dục/ISSN  

2354-0753 tháng 5/2018 

 

2018 

548  

Đa dạng thành phần loài chim ở 

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội trong 

quá trình đô thị hóa 
Quan Thị Dung 

Tạp chí Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn ISSN 

1859-4581 T5/2018 

2018 

549  

Phát triển Năng lực nhận thức cho 

học sinh trung học phổ thông qua 

một số nội dung dạy - học môn sinh 

Quan Thị Dung 

Tạp chí thiết bị Giáo dục. 

ISSN: 1859-0810.    Tháng 

8/2018 

2018 



học 

550  

Thiết kế quy trình dạy học theo 

nhóm nhỏ trong dạy học sinh học 6 
Ninh Thị Bạch Diệp 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội (Journal of Education 

and Society)  

ISSN 1859-3917 

Số đặc biệt, tháng 5/2018 

2018 

551  

Phát triển văn hóa chất lượng và 

đảm bảo chất lượng bên trong 

Trường Đại học Tân Trào 

Trần Minh Tú 

Tạp chí Khoa học- ĐH Tân 

Trào. ISSN: 2354-1431. 

Tháng 3/2018 

2018 

552  

Nâng cao chất lượng dạy học tại 

trường Đại học Tân Trào 
Ma A Sim 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội ISSN 1859-3917 

Số đặc biệt, tháng 12/2018 

2018 

553  

Nên học ngoại ngữ với giáo viên bản 

ngữ hay giáo viên người Việt 
Bùi Thị Lan 

Tạp chí thiết bị Giáo dục. 

ISSN: 1859-0810.    Tháng 

2/2018 

2018 

554  

Hứng thú và một số kỹ thuật dạy học 

gây hứng thú cho sinh viên trong giờ 

tiếng Anh tại đại học Tân Trào 

Bùi Thị Lan 

Tạp chí Khoa học- ĐH Tân 

Trào. ISSN: 2354-1431. 

Tháng 6/2018 

2018 

555  

Phương pháp giúp người học nâng 

cao kỹ năng viết Tiếng Anh Bùi Thị Hoàng Huệ 

Tạp chí thiết bị Giáo dục. 

ISSN: 1859-0810.    Tháng 

5/2018 

2018 

556  

Phương pháp luyện nghe Tiếng Anh 

giao tiếp cho sinh viên không 

chuyên trường ĐH Tân Trào 
Bùi Thị Hoàng Huệ 

Tạp chí thiết bị Giáo dục. 

ISSN: 1859-0810.    Tháng 

6/2018 

2018 

557  

Phương pháp luyện tập theo cặp, 

nhóm trong giờ học tiếng Anh tại 

trường ĐH Tân Trào 
Đồng Thị Xuân Dung 

Tạp chí thiết bị Giáo dục. 

ISSN: 1859-0810.    Tháng  

6/2018 

2018 

558  

Đặc trưng cú pháp, ngữ nghĩa của 

cấu trúc biểu hiện ý nghia so sánh 

ngang bằng "as...as" trong tiếng Anh 

đối chiếu với tiếng Việt 

Phạm Thục Anh 

Tạp chí thiết bị Giáo dục. 

ISSN: 1859-0810.    Tháng 

2/2018 

2018 

559  

Đề ngữ liên nhân trong các diễn văn 

Anh- Việt Phạm Thục Anh 

Tạp chí thiết bị Giáo dục. 

ISSN: 1859-0810.    Tháng 

6/2018 

2018 



560  

Sử dụng trò chơi ngôn ngữ trong 

giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên 

không chuyên. 
Tạ Thị Thanh Huyền 

Tạp chí thiết bị Giáo dục. 

ISSN: 1859-0810.    Tháng 

1/2018 

2018 

561  

Cải cách thủ tục hành chính- giải 

pháp quan trọng góp phần phòng 

chống tham nhũng 

Nguyễn Mai Chinh 

Tạ Thị Thanh Huyền 

Trần Thị mỹ Bình 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội (Journal of Education 

and Society)  

ISSN 1859-3917 

Số đặc biệt, tháng 2/2018 

2018 

562  

Một số kinh nghiệm hướng dẫn phụ 

đạo môn Tiếng Anh 7 Chu Thị Hoàng Yến 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội (Journal of Education 

and Society)  

ISSN 1859-3917 

Số đặc biệt, tháng 2/2018 

2018 

563  

Một số kinh nghiệm dạy kỹ năng 

viết môn Tiếng Anh 9 
Chu Thị Hoàng Yến 

Nguyễn Thị Kim Nhung 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội (Journal of Education 

and Society)  

ISSN 1859-3917 

Số đặc biệt, tháng 3/2018 

2018 

564  

Giải pháp nâng cao hứng thú học tập 

môn Tiếng Anh cho sinh viên không 

chuyên trường Đại học Tân Trào 
Trần Thị Thúy Lan 

Tạp chí thiết bị Giáo dục. 

ISSN: 1859-0810.    Kỳ 1 

tháng 2/2018 

2018 

565  

So sánh giới từ Tiếng Anh và giới từ 

Tiếng việt Trần Thị Thúy Lan 

Tạp chí thiết bị Giáo dục. 

ISSN: 1859-0810.    Kỳ 2 

Tháng 2/2018 

2018 

566  

Cải thiện khả năng nói tiếng Anh 

cho sinh viên trường ĐH Tân Trào Lương Thị Hải Hà 

Tạp chí thiết bị Giáo dục. 

ISSN: 1859-0810.    Tháng 

7/2018 

2018 

567  

Phát hiện Malachite Green ở nồng 

độ thấp bằng hệ các hạt nano vàng 

thông qua kỹ thuật tán xạ Raman 

tăng cường bề mặt 

Cao Tuấn Anh 

Tạp chí phân tích hóa, lý 

và sinh học,  ISSN: 0868-

3224 Tập xxx, Số xxx 

(2018) 

2018 

568  

Phát hiện tinh thể tím bằng phương 

pháp tán xạ Raman tăng cường bề 

mặt 

Cao Tuấn Anh 

Vũ Mạnh Hùng 

Trịnh Phi Hiệp 

Tạp chí phân tích hóa, lý 

và sinh học,  ISSN: 0868-

3224 Tập xxx, Số xxx 

(2018) 

2018 



569  

Một số kinh nghiệm khi vẽ thêm yếu 

tố phụ trong giải toán hình học 7 Mai Thị Hiền 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội ISSN 1859-3917 

Số đặc biệt, tháng 2/2018 

2018 

570  

Một số kinh nghiệm nâng cao kỹ 

năng dạy tính khoảng cách trong 

hình học không gian 
Mai Thị Hiền 

Kỷ yếu hội thảo Các 

chuyên đề Toán học chọn 

lọc bậc Trung học - ĐH 

Tân Trào T5/2018 

2018 

571  
 

 
  

572  

Phát triển khả năng tự học của sinh 

viên cao đẳng Địa lý bằng phương 

pháp vi mô. 

Quan Thị Dưỡng 

Hoàng Linh Chi 

 

Tạp chí thiết bị Giáo dục. 

ISSN: 1859-0810.    Tháng 

4/2018 

2018 

573  

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên 

môn Địa lý trung học phổ thông ở 

tỉnh Tuyên Quang bằng hình thức 

đào trực tuyến 

Quan Thị Dưỡng 

Hoàng Linh Chi 

TC Kinh tế Châu Á Thái 

Bình Dương T7/2018 

2018 

574  

Sử dụng tranh địa lý để dạy học 

phần Địa lý tự nhiên I cho sinh viên 

ngành Cao đẳng sư phạm địa lý 

trường Đại học Tân Trào. 

Quan Thị Dưỡng 

Tạp chí thiết bị Giáo dục. 

ISSN: 1859-0810.    Tháng 

5/2018 

2018 

575  

Xây dựng quy trình rèn luyện kỹ 

năng dạy học lịch sử cho sinh viên 

ngành cao đẳng văn- sử ở trường ĐH 

Tân Trào 

Lê Thị Thu Nga 

Tạp chí thiết bị Giáo dục. 

ISSN: 1859-0810.    Tháng 

3/2018 

2018 

576  

Hướng dẫn sinh viên khoa giáo dục 

tiểu học tìm hiểu vấn đề phương ngữ 

trong sách giáo khoa tiếng Việt tiểu 

học 

Lê Thị Thu Nga 

Tạp chí thiết bị Giáo dục. 

ISSN: 1859-0810.    Tháng 

8/2018 

2018 

577  

Thực tiễn pháp luật về tín ngưỡng, 

tôn giáo ở Việt Nam. Nguyễn Thị Giang 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội (Journal of Education 

and Society)  

ISSN 1859-3917 

Số đặc biệt, tháng 4/2018 

2018 

578  

Một số vấn đề về loại hình ngôn 

ngữ. 
Nguyễn Thị Giang 

Phạm Thị Liên 

Tạp chí thiết bị Giáo dục. 

ISSN: 1859-0810.    Tháng 

6/2018 

2018 



579  

Mộ số vấn đề về giáo dục bản ngữ ở 

Việt Nam hiện nay Nguyễn Thị Giang 

Tạp chí thiết bị Giáo dục. 

ISSN: 1859-0810.    Tháng 

8/2018 

2018 

580  

Định hướng cho sinh viên ngành 

Ngữ văn tiếp nhận tác phẩm của 

Antôn Sêkhôp. 
Phạm Thị Liên 

Kỷ yếu Hội thảo, Trường 

Đại học Sư phạm Thái 

Nguyên - Trường Cao 

đẳng 

Sư phạm Lào Cai/01-134 

ĐHTN- tháng 10/2017  

2018 

581  

Định hướng cho học sinh tiếp cận 

tác phẩm "Người trong bao" - Ngữ 

văn lớp 11 trong giờ ngoại khóa. 

Phạm Thị Liên 

Dương Thị Ngữ 

Tạp chí thiết bị Giáo dục. 

ISSN: 1859-0810.    Tháng 

3/2018 

2018 

582  
 

 
  

583  

Thiên nhiên miền núi qua so sánh 

trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao dân 

tộc Tày 
Hà Thị Chuyên 

Tạp chí Từ điển học 

&amp; Bách khoa 

thư/ISSN 1859- 3135 

Tháng 5/2018 

2018 

584  

Phiên chuyển địa danh có thành tố 

gốc tiếng dân tộc thiểu số ở tỉnh 

Tuyên Quang 
Dương Thị Ngữ 

Ngôn ngữ và đời sống 

ISSN 0868 -3409 tháng 7/ 

2018 

2018 

585  

Preliminary results on 

phytochemical constituents of 

Amomum villosum fruits 
Trần Đức Đại 

Vietnam Journal of 

Chemical(T4/2018)       

2525-2321 

2018 

586  

Chiết xuất và phân lập một số hợp 

chất từ đông trùng hạ thảo 

(Cordyceps militaris) nuôi cấy tại Đà 

Lạt. 

Trần Đức Đại 

Tạp chí Dược học 

ISSN 0866-7861 

1/2018 

2018 

587  

Chemical constituents of 

Balanophora laxiflora Hemsley 

collected in Tuyen Quang Part III -

Phenolic compounds 

Trần Đức Đại 

Vietnam Journal of 

Chemical      2525-2321 

T4/2018 

2018 

588  

Một mô hình DEEP Learnining hiệu 

quả cho bài toán nhận dạng mống 

mắt 
Ma Thị Hồng Thu 

TC Khoa học & Công 

nghệ  ISSN 1859-2171  

2018 



589  

Một thuật toán lai giữa Ainet và tìm 

kiếm Tabu giải bài toán Single Row 

Facility Layout 
Ma Thị Hồng Thu 

TC Khoa học & Công 

nghệ  ISSN 1859-2172 

2018 

590  

Nghiên cứu đa dạng nguồn tài 

nguyên thực vật có mạch tại xã Tân 

Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên 

Quang 

Đỗ Công Ba 

TC Khoa học & Công 

nghệ  ISSN 1859-2171  

2018 

591  

Nâng cao năng lực đội ngũ giảng 

viên trường đại học Tân Trào- một 

giải pháp phát triển chương trình đào 

tạo 

Đoàn Thị Cúc 

Nguyễn Văn Dân 

Đỗ Công Ba 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

“Phát triển chương trình 

đào tạo giáo viên tại các 

trường đại học địa phương 

đáp ứng yêu cầu xã hội” 

Trường đại học Tân Trào. 

(2/2018) 

2018 

592  

Một số kết quả nghiên cứu về hiện 

trạng thảm thực vật ở khu di tích lịch 

sử Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang 
Đỗ Công Ba 

TC khoa học ĐH Quốc gia 

Hà Nội ISSN 2588 -1140 

2018 

593  

Nghiên cứu nhân giống In Vitro cây 

Hương Thảo Trần Thị Thanh Vân 

Kỷ yếu hội nghị khoa học 

toàn quốc lần thứ 3( 

T5/2018) 

2018 

594  

Khử phân kỳ trong biên độ tán xạ 

toàn phần của quá trình rã H →µƮ  

trong mô hình Zee-Babu 
Trịnh Phi Hiệp 

TC ĐH Tân Trào ISSN 

2354-1431 số 8 T6/2018 

 

2018 

595  

Khái niệm "cây" trong lý thuyết 

Grap ứng dụng trong dạy học môn 

Toán ở trường Trung học phổ thông 

Lê Thị Ngọc Anh 

Tạp chí thiết bị Giáo dục. 

ISSN: 1859-0810.    Tháng 

6/2019 

2018 

596  

Nâng cao năng lực đội ngũ giảng 

viên các trường Đại học 
Nguyễn Thị Bích Hường 

Tạp chí thiết bị Giáo dục. 

ISSN: 1859-0810.    Tháng 

6/2019 

2018 

597  

Trang phục - Nét đặc sắc trong văn 

hóa truyền thống của người Dao ở 

Tuyên Quang 
Lý Thị Thu 

TC Dân tộc T7/2018 

2018 

598  

Tìm hiểu thêm về văn hóa của người 

Việt cổ ở Phia Vài - Nà Hang 
Lý Thị Thu 

Hoàng Thị Thu Dung 

TC Kinh tế Châu Á- Thái 

Bình Dương  T8/2018 

2018 



599  

Truyền thống về việc thờ cúng Bàn 

Vương - Nét đặc sắc trong văn hóa 

truyền thống của người Dao ở Tuyên 

Quang 

Lý Thị Thu 

TC Việt Nam hội nhập 

T7/2018 

2018 

600  

Giải pháp nâng cao chất lượng thực 

tập sư phạm cho sinh viên trường 

Đại học Tân Trào đáp ứng yêu cầu 

xã hội 

Dương Quỳnh Hoa 
Kỷ yếu hội thảo khoa học- 

ĐH Tân Trào T2/2018 

2018 

601  

Phát triển tư duy thông qua việc khai 

thác khái niệm, bài toán trong SGK 
Nguyễn Đức Nhật 

Kỷ yếu hội thảo Các 

chuyên đề Toán học chọn 

lọc bậc Trung học - ĐH 

Tân Trào T5/2018 

2018 

602  

Nâng cao năng lực đội ngũ giảng 

viên đại học đáp ứng yêu cầu đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao 

Vũ Thị Tâm Hiếu Tạp chí Giáo dục & Xã hội 

ISSN 1859- 3917 T6/2018 

2018 

603  

Sử dụng hệ đếm giải một số bài toán 

sơ cấp  
Nguyễn Tuyết Nga 

Nguyễn Thị Phong 

Tạp chí Giáo dục & Xã hội 

ISSN 1859- 3917 

T11/2017 

2018 

604  

Một số bài toán thực tế về „Tỉ số 

phần trăm‟ giúp  học sinh tiểu học 

suy luận logic 

Nguyễn Tuyết Nga 

Nguyễn Thị Phong 

Tạp chí Giáo dục & Xã hội 

ISSN 1859- 3917 

T11/2017 

2018 

605  

Một số phương pháp dạy Toán lớp 4 

theo hướng ‟Tích cực hóa hoạt động 

học tập của học sinh‟. 

Nguyễn Tuyết Nga 

Nguyễn Thị Phong 

Tạp chí Giáo dục và XH 

ISSN 1859- 3917 T5/2018 

2018 

606  

Bồi dưỡng tư duy sáng tạo cho học 

sinh Tiểu học 
Nguyễn Tuyết Nga 

Lê Trung Hiếu 

Tạp chí Quản lí giáo dục 

ISSN 1859-2910 T1/2018 

2018 

607  

Nâng cao chất lượng giảng dạy học 

phần phương pháp dạy học Tiếng 

Việt cho sinh viên ngành giáo dục 

tiểu học trường Đại học Tân Trào 

Triệu Phương Quỳnh Tạp chí Thiết bị giáo dục 

ISSN 1859-0810 T5/2018 

2018 

608  

Một số biện pháp giúp sinh viên 

Khoa Giáo dục tiểu học dạy tốt phân 

môn lịch sử ở tiểu học 

Triệu Phương Quỳnh 

Phạm Thị Huyền 

Tạp chí Giáo dục & XH 

ISSN 1859- 3917 T2/2018 

2018 

609  Nâng cao năng lực dạy học cho sinh 

viên Khoa giáo dục tiểu học trường 
Phạm Thị Huyền Tạp chí Giáo dục và XH 

2018 



Đại học Tân Trào. ISSN 1859- 3917 T2/2018 

610  

Ứng dụng kĩ năng sử dụng máy tính 

cầm tay trong giải toán cho học sinh 

trung học phổ thông 

Trương Mỹ An Ngọc 

Lê Danh Tuyên 

Tạp chí Giáo dục và XH 

ISSN 1859- 3917 T3/2018 

2018 

611  

Một số lưu ý khi giải bài tập về số 

phức  Trương Mỹ An Ngọc 

Kỷ yếu hội thảo các 

chuyên đề Toán học-

ĐHTTr T5/2018 

2018 

612     
 

613  

Ứng dụng số phức trong lượng giác 

(dành cho học sinh trung học phổ 

thông chuyên Toán)  
Linh Thị Thanh Loan 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội 

ISSN 1859- 3917 T3/2018 

2018 

614  

Tìm hiểu một số phương pháp xây 

dựng tập số thực R cho sinh viên cao 

đẳng, đại học 

Linh Thị Thanh Loan 

Nguyễn Thị Thu Thùy 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội 

ISSN 1859- 3917 T4/2018 

2018 

615  

Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng 

chứng minh cho học sinh trong dạy 

học hình học 9 

Linh Thị Thanh Loan 

Nguyễn Thị Thu Thùy 

Kỷ yếu hội thảo các 

chuyên đề Toán học-

ĐHTTr T5/2018 

2018 

616  

Rèn kĩ năng dạy học theo hướng 

tăng cường năng lực tự học của sinh 

viên khoa giáo dục tiểu học ở trường 

đại học Tân Trào 

Nguyễn Thị Thu Thùy 

Tạp chí thiết bị Giáo dục. 

ISSN: 1859-0810.    Tháng 

6/2019 

2018 

617  

Đặc điểm ngữ nghĩa của từ ngữ chỉ 

sự vật trong các ca khúc tiếng Việt 

dành cho thiếu nhi từ phương diện 

tên chung 

Vũ Thị Hương 

Bùi Ánh Tuyết 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội 

ISSN 1859- 3917 T4/2018 

2018 

618  

Hiện tượng chuyển nghĩa của từ ngữ 

chỉ sự vật trong các ca khúc tiếng 

Việt dành cho thiếu nhi 
Vũ Thị Hương 

Tạp chí Ngôn ngữ và đời 

sống  ISSN - 0868 - 3409 

(1,0 điểm) SỐ 5/2018 

2018 

619  

Các phương thức định danh sự vật 

trong ca khúc tiếng Việt dành cho 

thiếu nhi 
Vũ Thị Hương 

Kỉ yếu Hội thảo khoa học 

toàn quốc (trường ĐHSP 

Hà Nội 2) 

2018 

620  

Dạy học tích hợp môn Tiếng Việt 

với việc bồi dưỡng giáo viên tiểu 

học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

Bùi Ánh Tuyết 

Kỉ yếu Hội thảo khoa học  

(trường ĐH Tân Trào) 

T2/2018 

2018 



dục hiện nay (đồng tác giả) 

621  

Rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp cho 

sinh viên sư phạm Nguyễn Văn Dân 
Tạp chí Thiết bị Giáo dục 

ISSN 1859-0810 T7/2018 

2018 

622  

Một số vấn đề dạy học Ngữ văn 

Trung học cơ sở tỉnh Tuyên Quang -

nhìn từ phân phối chương trình  
Chu Thị Thùy Phương 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa 

học" Phát triển chương 

trình đào tạo giáo viên tại 

các trường Đại học địa 

phương đáp ứng yêu cầu 

xã hội T2/2018 

2018 

623  

Rèn luyện những kĩ năng nghề 

nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục 

Tiểu học Trường Đại học Tân Trào 
Chu Thị Thùy Phương 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa 

học" Phát triển chương 

trình đào tạo giáo viên tại 

các trường Đại học địa 

phương đáp ứng yêu cầu 

xã hội" tại trường Đại học 

Tân Trào T2/2018 

2018 

624  

Nâng cao chất lượng giáo dục stem ở 

các trường Tiểu học tỉnh Tuyên 

Quang 
Lê Trung Hiếu 

Kỷ yếu hội thảo khoa 

học"Bồi dưỡng giáo viên 

và cán bộ quản lý giáo dục 

đáp ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục phổ thông" ISBN 

978-604-915-575-8 

2018 

625  

Nghiên cứu giáo dục steam và suy 

nghĩ về bối cảnh giáo dục phổ thông 

tại Việt Nam 
Lê Trung Hiếu 

Tạp chí quản lý giáo dục 

ISSN 1859-2910 T10/2017 

2018 

626  

Vận dụng phương pháp « lấy trẻ làm 

trung tâm » trong tổ chức các trò 

chơi trực nghiệm giúp trẻ khám phá 

khoa học tại lớp 5-6 tuổi 

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 

TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3917 T6/2018 

2018 

627  

Sách vải - học liệu hoàn hảo cho trẻ 

mầm non Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 

TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3917T12/2017 

2018 

628  

Thực trạng hình thành biểu tượng số 

lượng cho trẻ 5-6 tuổi theo hướng 

tích hợp 
Vũ Thị Lan 

TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3917 T4/2018 

2018 

629  
Phát triển khả năng só sánh cho trẻ 

5-6 tuổi qua hoạt động hình thành 
Vũ Thị Lan TC Giáo dục & xã 

2018 



biểu tượng kích thước ở trường mầm 

non 

hội/1859-3917 T3/2018 

630  

Hình thành kĩ năng sống cho trẻ 4-5 

tuổi qua tổ chức hoạt động khám phá 

khoa học chủ đề bản thân 
Phạm Thị Xuân 

TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3917 T4/2018 

2018 

631  

Một số biện pháp nhằm phát triển 

tính tự lập cho trẻ 5 - 6 tuổi 

Phạm Thị Xuân 

Đinh Thị Lương 

 Bùi Khánh Ly 

TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3917 T4/2018 

2018 

632  

Vai trò của chế độ sinh hoạt hàng 

ngày với giáo dục hành vi bảo vệ 

môi trường cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi 

Đinh Thị Lương 

 

TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3917 T3/2018 

 

2018 

633  

Khả năng định hướng không gian 

của trẻ 3-4 tuổi ở một số trường 

mầm non Thành phố Tuyên Quang 
Bùi Khánh Ly 

TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3917 T5/2018 

 

2018 

634  

Giáo dục hành vi đạo đức cho trẻ 

mẫu giáo 5-6 tuổi không qua hoạt 

động trải nghiệm 
Nguyễn Thị Hải Yến 

Hội thảo khoa học - 

Trường CĐ Vĩnh Phúc 

T3/2018 

2018 

635  

Biện pháp tổ chức trò chơi đóng vai 

có chủ đề nhằm giáo dục hành vi đạo 

đức cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 
Nguyễn Thị Hải Yến 

Tạp chí Tâm lý học xã hội 

ISSN 0866-8019 T3/2018 

2018 

636  

Một số biện pháp phát huy tính tích 

cực nhận thức cho trẻ mẫu giáo 4-5 

tuổi thông qua trò chơi đóng kịch 

Nguyễn Như Mai 

Nguyễn Thị Dung 

TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3917 T5/2018 

2018 

637  

Một số biện pháp rèn khả năng định 

hướng không gian cho trẻ 4-5 tuổi 

qua giờ học giáo dục thể chất 
Nguyễn Như Mai 

TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3917 T4/2018 

2018 

638  

Một số khó khăn của trẻ tự kỉ trong 

giao tiếp và quan hệ xã hội Nguyễn Thị Dung 

TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3917 T6/2018 

2018 

639  

Nâng cao năng lực của giảng viên 

trong việc phát triển chương trình 

đào tạo giáo viên mầm non đáp ứng 

yêu cầu xã hội 

Vũ Thị Kiều Trang 

Kỉ yếu hội thảo khoa học: 

Phát triển chương trình 

đào tạo giáo viên tại các 

trường đại học địa phương 

đáp ứng yêu cầu xã hội 

T2/2018 

2018 



640  

Khả năng sử dụng ngôn ngữ của trẻ 

5 - 6 tuổi trong việc chuẩn bị vào 

học lớp 1 ở trường tiểu học 
Vũ Thị Kiều Trang 

Tạp chí Khoa học 

ĐHTTr số 8/2018 

2018 

641  

Biện pháp phát triển khả năng định 

hướng thời gian cho trẻ 5-6 tuổi Nguyễn Thị Vui 

 TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3917 T4/2018 

2018 

642  

Một số biện pháp giáo dục dinh 

dưỡng - sức khỏe cho trẻ mẫu giáo 

thông qua trò chơi vận động 
Phạm Thị Thu Thủy 

Tạp chí giáo dục ISSN 

T5/2018 

2018 

643  

Tăng cường quản lý công tác kiểm 

tra đánh giá kết quả học tập nhằm 

nâng cao năng lực tự học của sinh 

viên 

Phạm Thị Thu Thủy 

Tạp chí khoa học - Đại học 

Tân Trào/số 6-

9/2017.ISSN 2354-1431 

2018 

644  

Một số biện pháp ứng phó với căng 

thẳng trong công việc của giáo viên 

mầm non 

Nguyễn Thị Yến 
TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3917 T6/2018 

2018 

645  

Quy trình bồi dưỡng cán bộ quản lý 

giáo dục đáp ứng yêu cầu giáo dục 

phổ thông 
Hà Mỹ Hạnh 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

“Bồi dưỡng giáo viên và 

cán bộ quản lý giáo dục 

đáp ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục phổ thông”. 

Trường đại học sư Thái 

Nguyên - Trường Cao 

đẳng Lào Cai. 

2018 

646  

Một số giải pháp của trường Đại học 

Tân Trào trong việc bồi dưỡng nữ 

cán bộ quản lý giáo dục người dân 

tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang và khu vực Tây Bắc. 

Hà Mỹ Hạnh 

Hội thảo QT“Chia sẻ kinh 

nghiệm và thiết lập mạng 

lưới lãnh đạo nữ trong các 

trường Đại học vùng Đông 

Bắc và Tây Bắc Việt 

Nam”, Đại học Thái 

Nguyên. T5/2018 

2018 

647  

Đổi mới công tác đào tạo giáo viên 

tiểu học theo chương trình giáo dục 

phổ thông mới ở trường Đại học Tân 

Trào 

Hà Mỹ Hạnh 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội, Mã số: ISSN 1859 - 

3917 T5/2018 

2018 

648  

Khảo sát và đánh giá chương trình 

đào tạo  giáo viên mầm non của 

trường Đại học Tân Trào giai đoạn 

Hà Mỹ Hạnh 

Tạp chí KHĐHTTr  ISSN 

2354-1431  số 8/2018 

2018 



2006 -  2016 

649  

Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa 

học của sinh viên Trường Đại học 

Tân Trào. 

Phạm Thị Thu Huyền 

Nguyễn Thị Thùy 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội, số tháng 2/2018. Mã 

số: ISSN 1859-3917 

2018 

650  

Giải pháp nâng cao chất lượng đào 

tạo qua quy trình đánh giá thực kết 

quả học tập của SV ở trường ĐH 

Tân Trào. 

Trần Thị Tua 

Tạp chí lí luận - Khoa học 

giáo dục - Bộ GD và ĐT, 

số 424, kì 2, tháng 

2/2018.ISSN 2354-0753 

2018 

651  

Sử dụng phương pháp nghiên cứu 

tìnhhuống trong dạy học ở trường 

Đại học Tân Trào 
Trần Thị Tua 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội Số đặc biệt kỳ 2 - 

tháng 4/2018 

Mã số: ISSN 1859-3917 

2018 

652  

Những hành vi sai lệch của học sinh 

phổ thông và việc phòng ngừa người 

chưa thành niên phạm pháp. 

Mã Ngọc Thể 

 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội, số đặc biệt tháng 

6/2018. Mã số: ISSN 

1859-3917.  

2018 

653  

Xây dựng môi trường văn hóa trong 

các cơ sở giáo dục đại học. Chu Thị Mỹ Nga 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội, số đặc biệt tháng 

6/2018. Mã số: ISSN 

1859-3917. 

2018 

654  

Giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách 

mạng cho giảng viên đại học trong 

giai đoạn hiện nay. 
Chu Thị Mỹ Nga 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội, số đặc biệt tháng 

6/2018. Mã số: ISSN 

1859-3917. 

2018 

655  

Kỹ năng tạo ấn tượng ban đầu của 

sinh viên Trường ĐH Tân Trào với 

HS THCS trong giờ thực tập giảng 

dạy 

Nguyễn Đoan Trang 

Tạp chí Tâm lý học Xã 

hội, số 4, tháng 4 năm 

2018. Mã số: ISSN: 0866-

8019. 

2018 

656  

Biện pháp thúc đẩy tính tích cực học 

tập của sinh viên trường đại học Tân 

Trào. 

Hà Thị Nguyệt 

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 

số 171, kì 2 tháng 6/2018. 

Mã số: ISSN 1859 - 0810. 

2018 

657  

Tổng quan lí luận về khái niệm thích 

ứng trong tâm lý học. Nguyễn Thị Chính 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội, tháng 10/2017. Mã số: 

ISSN 1859-3917. 

2018 



658  

Mức độ thích ứng với vai trò làm mẹ 

của phụ nữ sau sinh và sự khác biệt 

về nhân khẩu - xã hội. 
Nguyễn Thị Chính 

Tạp chí Tâm lý học, tháng 

12/2017. Mã số ISSN: 

1859-0098 

2018 

659  

Một số biểu hiện thích ứng với vai 

trò làm mẹ của phụ nữ sau sinh (từ 

0-12 tháng). 
Nguyễn Thị Chính 

Tạp chí Tâm lý học xã hội 

tháng 1/2018. Mã số ISSN: 

0866-8019. 

2018 

660  

Thực trạng khó khăn tâm lý trong 

học tập của học sinh tiểu học là 

người dân tộc thiểu số ở huyện Định 

Hóa, tỉnh Thái Nguyên. 

Nguyễn Thị Hằng 

Tạp chí Tâm lý học xã hội 

tháng 4 /2018. Mã số 

ISSN: 0866-8019 

2018 

661  

Kinh nghiệm đào tạo giáo viên ở 

một số nước phát triển và bài học 

cho quá trình đào tạo giáo viên ở 

Việt Nam 

Đoàn Thị Cúc 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

“Chương trình đào tạo 

giáo viên Mầm non, Tiểu 

học, THCS do Trường Đại 

học Tân Trào xây dựng từ 

góc nhìn thực tiễn”, 

Trường đại học Tân Trào. 

(8/2017) 

2018 

662  

Phát triển chương trình môn lý luận 

dạy học tiểu học  ở trường đại học 

theo hướng hình thành  và phát triển 

năng lực người học 

Đoàn Thị Cúc 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

“Phát triển chương trình 

đào tạo giáo viên tại các 

trường đại học địa phương 

đáp ứng yêu cầu xã hội” 

Trường đại học Tân Trào. 

(2/2018) 

2018 

663  

Phát triển chương trình đào tạo giáo 

viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục và cách mạng công nghiệp 4.0 
Đoàn Thị Cúc 

Kỷ yếu HT Quốc gia: “ 

Đổi mới công tác đào tạo, 

bồi dưỡng đáp ứng chương 

trình GDPT mới, các 

chuẩn nghề nghiệp và nhu 

cầu sử dụng lao động ở 

các địa phương”. Trường 

ĐH Thủ Đô NXB Đại học 

Quốc gia Hà Nội (6/2018). 

2018 

664  

Thực trạng vấn đề bồi dưỡng, phát 

triển năng lực nghề nghiệp cho giáo 

viên hiện nay 
Đoàn Thị Cúc 

Kỷ yếu HT Quốc gia: “ 

Đổi mới công tác đào tạo, 

bồi dưỡng đáp ứng chương 

trình GDPT mới, các 

chuẩn nghề nghiệp và nhu 

cầu sử dụng lao động ở 

2018 



các địa phương”. Trường 

ĐH Thủ Đô. NXB Đại học 

Quốc gia Hà Nội (6/2018). 

665  
Đổi mới giáo dục đại học trong xu 

thế toàn cầu hóa 
Đoàn Thị Cúc 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

quốc gia: “Hệ thống giáo 

dục mở trong bối cảnh tự 

chủ giáo dục và hội nhập 

quốc tế”, Hiệp hội các 

trường CĐ, ĐH Việt Nam, 

(5/2018). 

2018 

666  
Nhận thức của sinh viên sư phạm về 

giá trị của nghề dạy học. 

Trần Thị Lý 

Lê Thị Thu Hà 

Hà Thị Minh Đức 

Tạp chí Tâm lý học xã 

hội, số tháng 6/2018.  

ISSN: 0866-8019 

2018 

667  

Nâng cao hiệu quả hoạt động 

nghiên cứu khoa học của sinh viên 

trường Đại học Tân Trào. 

Lê Thị Thu Hà 

 

Tạp chí khoa học trường 

Đại học Tân Trào (số 7)/ 

ISSN 2354-1431. 

2018 

668  

Rèn luyện kỹ năng quản lý lớp học 

cho sinh viên sư phạm ngành giáo 

dục Tiểu học ở trường Đại học Tân 

Trào. 

Nguyễn Thị Thùy 

Dương Xuân Quyền 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội, số tháng 12 /2017. Mã 

số: ISSN 1859-3917 

2018 

669  

Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa 

học của sinh viên Trường Đại học 

Tân Trào 

Nguyễn Thị Thùy 

Phạm Thị Thu Huyền 

Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội, số tháng 2/2018. Mã 

số: ISSN 1859-3917 

2018 

670  

Một số kinh nghiệm sử dụng đồ 

dùng trực quan trong dạy học môn 

Mỹ thuật ở Tiểu học 
Hà Thu Huyền 

Giáo dục và Xã hội ISSN  

1859-3917 T5/2018 

2018 

671  

Một số vấn đề về tổ chức hoạt động 

học tập môn Mỹ thuật theo nhóm 

cho sinh viên ngành giáo dục tiểu 

học 

Hà Thu Huyền 

Thiết bị và Giáo dục  

ISSN 1859-0810 T6/2018 

2018 

672  

Xây dựng môi trường văn hóa học 

đường  lành mạnh ở Trường Đại 

học Tân Trào. 

Dương Xuân Quyền 
Giáo dục và Xã hội ISSN 

 1859 - 3917 T5/2018 

2018 

673  

Bảo tồn các di sản văn hóa phi vật 

thể ở Việt Nam: Thực trạng và giải 

pháp 

Nguyễn Thị Linh Thảo 
Tạp chí Kinh tế và Dự báo 

ISSN 0866-7120 T3/2018 

2018 



674  

Phát triển ngành du lịch Việt Nam: 

Góc nhìn từ văn hóa. 
Phạm Hồng Ngân 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo 

ISSN 0866-7120 T1/2018 

2018 

675  

Di tích lịch sử và lễ hội chùa Hang ở 

xã An Khang, thành phố Tuyên 

Quang 

Lê Thị Quỳnh Hoa 
Giáo dục & xã hội ISSN 

1859-3917 T5/2018 

2018 

676  

Khai thác các giá trị văn hóa ẩm 

thực trong lễ hội đường phố ở Tuyên 

Quang để phát triển du lịch. 
Bùi Văn Khánh 

Giáo dục và xã hội ISSN  

1859 - 3917 T1/2018 

2018 

677  

Khai thác mô hình trang trại cam để 

phát triển du lịch nhà vườn ở huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. 
Bùi Văn Khánh 

Giáo dục và xã hội ISSN  

1859 - 3917 T5/2018 

2018 

678  

Màu sắc trang trí của trang phục nữ 

trong đám cưới người Dao quần 

trắng ở tỉnh Tuyên Quang 

Bùi Tường Vân 
Giáo dục và xã hội ISSN  

1859 - 3917 T4/2018 

2018 

679  

Yếu tố bản địa trong hoa sắc trong 

kiến trúc Hà Nội thời pháp thuộc 
Đinh Quang Mạnh 

Tạp chí khoa học Đại học 

Tân Trào T3/018 

2018 

680  

Nghệ thuật bài Chòi- Di sản văn hóa 

thế giới 
Đồng Thị Kim Hoa 

Tạp chí Âm nhạc Việt 

Nam. T7/2018 

2018 

681  

Đổi mới PPDH Mĩ thuật cho sinh 

viên ngành giáo dục tiểu học tại 

Trường ĐHTT 

Nguyễn Thị Thuỷ 

Tạp chí Giáo dục và xã hội 

ISSN 

1859-3917 T6/2018 

2018 

682  

Vũ Đình Hồng-với những bức ảnh 

về Bác Hồ với quân đội và nhân dân 
Nguyễn Thị Thuỷ 

Tạp chí Diễn đàn văn nghệ 

Việt Nam ISSN 

 0868 - 3093 T7/2018 

2018 

683  

Một số bước cơ bản giúp sinh viên 

ngành Sư phạm Âm nhạc học tốt tác 

phẩm Đàn phím điện tử                                                                   

Hà Thị Thúy Linh 

Nguyễn Thị Thanh Loan 

Giáo dục và xã hội ISSN  

1859 - 3917 T1/2018 

2018 

684  

Nâng cao chất lượng dạy học học 

phần âm nhạc cơ bản cho sinh viên 

Đại học Mầm non 

Hà Thị Thúy Linh 

Nguyễn Thị Thanh Loan 

Giáo dục Nghệ thuật ISSN 

1859-4964 

2018 

685  

Đưa hoạt động giáo dục âm nhạc 

vào trường trung học phổ thông qua 

một số phương pháp kỹ thuật dạy 

học hiện đại tích cực 

Nguyễn Thị Thanh Loan 
Giáo dục Nghệ thuật 

ISSN 1859-4964 

2018 



686  

Văn tự cổ, phương vị và văn hóa 

trống dài của người Dao Hoàng Thị Thu Dung 

Tạp chí dân tộc ISSN 

2525-250X T7/2018 

2018 

687  

Lễ cấp sắc  - nét đặc sắc trong văn 

hóa truyền thống của người Dao ở 

Tuyên Quang 
Hoàng Thị Thu Dung 

Tạp chí Việt Nam Hội 

nhập ISSN 2525-250X 

T7/2018 

2018 

688  

Thiết kế dạy âm nhạc theo hướng 

tiếp cận hợp tác cho sinh viên khoa 

giáo dục Tiểu học trường Đại học 

Tân Trào 

Mai Thị Vân Hương 
Thiết bị và Giáo dục ISSN  

1859-0810 T6/2018 

2018 

689  

Sự hình thành và phát triển của kiến 

trúc chùa Việt vùng Đồng bằng sông 

Hồng 

Hà Thúy Mai 

Tạp chí Giáo dục và xã hội 

ISSN 

1859-3917 T6/2018 

2018 

690  

Phát triển nông nghiệp trong bối 

cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 

Bàn Thị Bình 

Nguyễn Thị Nhung 

Hoàng Thị Kim Oanh 

Tạp chí kinh tế và dự báo/ 

ISSN 0866- 7120 T3/2018 

2018 

691  

Cải cách hành chính trước thềm cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0 
Bàn Thị Bình 

Nguyễn Thị Nhung 

Tạp chí kinh tế và dự báo/ 

ISSN 0866- 7120 T6/2018 

2018 

692  

Vai trò của thể chế hành chính nhà 

nước đối với nền kinh tế thị trường ở 

Việt Nam 
Nguyễn Mai Chinh 

Tạp chí giáo dục và xã hội/ 

ISSN: 1859-3917 T2/2018 

2018 

693  

Ngành giáo dục huyện Thanh Oai 

tích cực tham mưu xây dựng cơ sở 

vật chất trường học 
Ma Thị Thúy 

Tạp chí Luật sư Việt Nam/ 

ISSN 2354-0664 SỐ 

3/2018 

2018 

694  

Trường Tiểu học Phương Trung I 

đẩy mạnh các phong trào thi đua 

nâng cao chất lượng giáo dục 
Ma Thị Thúy 

Tạp chí Luật sư Việt Nam/ 

ISSN 2354-0664 3/2018 

2018 

695  

Trường Mầm non Tam Hưng A luôn 

chú trọng nâng cao chất lượng chăm 

sóc, giáo dục trẻ em 
Ma Thị Thúy 

Tạp chí Luật sư Việt Nam/ 

ISSN 2354-0664 SỐ 

3/2018 

2018 

696  

Vai trò của thế chế hành chính Nhà 

nước đối với nền kinh tế thị trường ở 

Việt Nam 
Hà Thị Thu Trang 

Tạp chí giáo dục và xã hội/ 

ISSN: 1859-3917 T2/2018 

2018 

697  
Vai trò của doanh nghiệp tư nhân đối 

với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 
Hà Thị Thu Trang Tạp chí giáo dục và xã hội/ 

2018 



Tuyên Quang ISSN: 1859-3917 T2/2018 

698  

Tuyên Quang đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền vận động các tầng lớp 

nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế 

- xã hội 

Hoàng Thị Kim Oanh 

Hoàng Thị Trang 

TC Giáo dục & xã 

hội/1859-3918 T5/2018  

2018 

699  

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác tôn giáo tại tỉnh Tuyên 

Quang 
Hoàng Thị Kim Oanh 

Tạp chí giáo dục và xã hội/ 

ISSN 1859- 3917 T5/2018  

2018 

700  

Tính thống nhất trong đạo đức Hồ 

Chí Minh ở một số lĩnh vực đạo đức 

con người 
Chu Văn Liều 

Tạp chí giáo dục và xã hội/ 

ISSN 1859- 3917 T4/2018  

2018 

701  

Đổi mới và nâng cao chất lượng tự 

học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở 

Trường đại học Tân Trào 
Chu Văn Liều 

Tạp chí giáo dục và xã hội/ 

ISSN 1859- 3917 T4/2018  

2018 

702  
Nhân tố chủ quan trong bảo tồn, 

phát huy di sản văn hóa 
Trần Quang Huy 

Sinh hoạt lý luận/ ISSN 

0868 - 3247 T3/2018 

2018 

703  

Kinh nghiệm của các quốc gia về giữ 

vững độc lập, tự chủ trong quá trình 

hội nhập quốc tế 
Phan Thị Hồng Nhung 

Tạp chí giáo dục và xã hội/ 

ISSN: 1859-3917 T2/2018 

2018 

704  

Bình Phú tạo chuyển biến tích cực 

về chất lượng giáo dục và đào tạo Nguyễn Thị Mai Hương 

Tạp chí Luật sư Việt Nam/ 

ISSN 2354-0664 SỐ 

1,2/2018 

2018 

705  

Ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội 

nỗ lực đổi mới căn bản, toàn diện Nguyễn Thị Mai Hương 

Tạp chí Luật sư Việt Nam/ 

ISSN 2354-0664  SỐ 

1,2/2018 

2018 

706  

Trường THCS Tiến Thắng tiếp tục 

nâng cao chất lượng dạy và học Nguyễn Thị Mai Hương 

Tạp chí Luật sư Việt Nam/ 

ISSN 2354-0664  SỐ 

1,2/2018 

2018 

707  

Trường Tiểu học Tiền Phong A luôn 

chú trọng phát triển năng lực của học 

sinh 
Nguyễn Thị Mai Hương 

Tạp chí Luật sư Việt Nam/ 

ISSN 2354-0664  SỐ 

1,2/2018 

2018 

708  

Trường Mầm non thị trấn Kim Bài, 

nơi ươm những mầm xanh Lê Kim Anh 

Tạp chí Luật sư Việt Nam/ 

ISSN 2354-0664 SỐ 

3/2018 

2018 



709  

Sự tham gia của thanh niên vào trang 

mạng xã hội Facebook Lê Kim Anh 

Tạp chí Luật sư Việt Nam/ 

ISSN 2354-0664 SỐ 

4/2018 

2018 

710  

Thực trạng đội ngũ giảng viên các 

trường đại học công lập ở Việt Nam 
Nguyễn Thị Kim Ngân 

Tạp chí Tổ chức nhà nước 

ISSN 2588 - 137X Số 

4/2018 

2018 

711  

Thực trạng phát triển nguồn nhân lực 

của Công ty TNHH MTV Lâm 

nghiệp Sơn Dương 

Nguyễn Thị Kim Ngân 

Tạp chí Kinh tế và Quản trị 

kinh doanh 

ISSN 2525 - 2569 Số 

3/2017 

2018 

712  

Năng lực cạnh tranh của ngành dệt 

may trên địa bản Thành phố Hồ Chí 

Minh khi Việt Nam hội nhập CPTPP 

Trần Thị Kim Oanh 

Tạp chí Kinh tế Châu Á 

Thái Bình Dương 

ISSN 0868 - 3808 T5/2018 

2018 

713  

Đổi mới quan hệ pháp luật trong tình 

hình mới 

Trần Thảo Nguyên 

Đinh Thị Lan 

Tạp chí Luật sư Việt Nam 

ISSN 2354-0664  

2018 

714  

Sự thay đổi chế độ kế toán, các văn 

bản pháp luật trong lĩnh vực thuế và 

những ảnh hưởng đến công tác 

giảng dạy chuyên ngành Kế toán tại 

Trường Đại học Tân Trào 

Đinh Thị Lan 

Đỗ Thị Mỹ Huyền 

Tạp chí Giáo dục & Xã 

hội ISSN 1859 - 3917 

T4/2018 

2018 

715  

Ứng dụng công cụ EDMODO vào 

giảng dạy bộ môn giáo dục thể chất 

cho sinh viên trường Đại học TTr 

Phạm Thị Quyên 

Trần Minh Hằng 

Tạp chí Giáo dục và xã hội 

ISSN 

1859-3917 T5/2018 

2018 

716  

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn 

đánh giá trình độ thể lực chung cho 

nam sinh viên trường Đại học Tân 

Trào 

Trần Anh Dũng 

Tạp chí Giáo dục và xã 

hội ISSN 

1859-3917 T5/2018 

2018 

717  

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao ở Tây nguyên -Định hướng phát 

triển tương lai 
Nguyễn Thị Hải 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia "phát triển vùng 

Tây Nguyên" lần 2-2018 

2018 

718  

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học 

của giống bưởi Xuân Vân, tỉnh 

Tuyên Quang 
Vi Xuân Học 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào ISSN 2354-1431 

T6/2018 

2018 

719  
Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học 

của giống bưởi Xuân Vân, tỉnh 
Phạm Thị Mai Trang 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào T6/2018 

2018 



Tuyên Quang 

720  

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao ở Tây nguyên -Định hướng phát 

triển tương lai 

Nguyễn Thị Minh Huệ 

Vũ Đăng Cang 

Trịnh Phương Ngọc 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia "phát triển vùng 

Tây Nguyên" lần 2-2018 

2018 

721  

Sự tham gia của thanh niên vào trang 

mạng xã hội Facebook 
Vũ Thị Khánh Trình 

Tạp chí Luật sư Việt Nam/ 

ISSN 2354-0664 SỐ 

4/2018 

2018 

722  

Trường THCS Dân Hòa luôn chú 

trọng phát triển năng lực học tập của 

học sinh 
Vũ Thị Khánh Trình 

Tạp chí Luật sư Việt Nam/ 

ISSN 2354-0664 SỐ 

4/2018 

2018 

 

 


