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Họ và
tên cán
Điện thoại,
TT bộ,
Chức vụ
email
viên
liên hệ
chức

Các lĩnh vực công việc
được giao
phụ trách

Các công việc
phải xử lý hàng ngày, tháng, năm

- Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo;
- Phụ trách công tác: chính trị tư tưởng, tổ chức Theo công việc được giao, Trực BCN
cán bộ, đối ngoại, phân công lao động, Khoa: Thứ Hai, Thứ Sáu (kể cả thứ Bảy
Subwebsite;
và Chủ nhật nếu cần thiết) để theo dõi,
PGS.TS
0912480229
Trưởng
- Phụ trách đào tạo sau đại học;
kiểm tra, quản lý toàn diện các hoạt
Nguyễn
ntquang144
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khoa
- Chủ trì xây dựng chương trình đào tạo đại học động dạy học, sinh hoạt chuyên môn, tổ
Thành
@yahoo.co
và sau đại học;
chức thi và chấm thi, quản lý sinh viên
Quang
m
- Chủ trì việc xây dựng và triển khai kế hoạch và các hoạt động chuyên môn khác.
công tác của đơn vị.
- Lưu giữ hồ sơ tổ chức, thi đua trên
- Giảng dạy, NCKH và hướng dẫn luận văn thạc văn bản cứng file mềm.
sĩ và luận án tiến sĩ
- Phụ trách công tác đào tạo đại học hệ chính quy Theo công việc được giao, Trực BCN
Phó
và hệ vừa làm vừa học;
Khoa: Thứ Tư, Sáng Thứ Năm (kể cả
Trưởng
- Phụ trách công tác nghiệp vụ sư phạm và thi thứ Bảy và Chủ nhật nếu cần thiết)
Khoa
Olympic toán sinh viên;
- Theo dõi, kiểm tra, quản lý toàn diện
PGS.TS
Ủy viên 0949145999 - Phụ trách công tác quản lý sinh viên, học viên; các hoạt động dạy học, sinh hoạt chuyên
Kiều
2
BCH Đảng chidhv@gm - Phụ trách công tác đời sống, cơ sở vật chất; môn, tổ chức thi và chấm thi, quản lý
Phương
bộ Trường ail.com - Phụ trách công tác kiểm định chất lượng, sinh viên và các hoạt động chuyên môn
Chi
Bí thư
thanh tra giáo dục.
khác trong thời gian trực BCN khoa.
Đảng ủy
- Giảng dạy đại học và sau đại học
- Lưu giữ các văn bản, quy định, quy
Khoa
- NCKH và hướng dẫn luận văn thạc sĩ và luận chế, chương trình khung đào tạo bằng
án tiến sĩ
các văn bản cứng và file mềm.

Người
phối
hợp xử
Khu vực, phạm vi lý hoặc
được giao quản lý, xử lý
phụ trách
khi
vắng
mặt có
lý do

- Các tổ chức, GV,
SV, HV, NCS của Nguyễn
khoa và nhà trường; Văn
- Các cá nhân và tổ Quảng,
chức có liên hệ trong Kiều
công tác của khoa Phương
Chi

- Các tổ chức, GV,
SV, HV, NCS của
khoa và nhà trường;
- Các cá nhân và tổ
chức có liên hệ trong
công tác của khoa

Nguyễn
Văn
Quảng,
Nguyễn
Thành
Quang
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GS.TS
Nguyễn
3
Văn
Quảng

Phó
Trưởng
khoa

- Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Trường;
- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, bồi
dưỡng chuyên môn; công tác đào tạo và mở Theo công việc được giao, Trực BCN
ngành Toán ứng dụng;, Toán Tài Chính, Xác Khoa: Thứ Ba, Chiều Thứ Năm
suất và Thống kê
- Theo dõi, kiểm tra, quản lý toàn diện
- Phụ trách công tác hợp tác quốc tế;
các hoạt động dạy học, sinh hoạt chuyên
0912435734
- Phụ trách công tác bồi dưỡng cử nhân tài năng; môn, tổ chức thi và chấm thi, quản lý
nvquang@h
- Phụ trách công tác biên soạn giáo trình, tài liệu. sinh viên và các hoạt động chuyên môn
otmail.com
- Phụ trách công tác đăng ký, triển khai và khác trong các ngày trực BCN khoa.
nghiệm thu các đề tài khoa học các cấp.
- Lưu giữ các văn bản, quy định, quy
- Giảng dạy các học phần Xác suất và Thống kê, chế, hồ sơ khoa học các văn bản bằng
toán kinh tế và các học phần khác do bộ môn giấy và file mềm máy tính.
đảm nhiệm ở bậc đại học,…
- NCKH và Hướng dẫn luận văn thạc sĩ và luận
án tiến sĩ
- Theo dõi thực hiện kế hoạch thời gian đào tạo;
Lập thời khoá biểu giảng dạy; Theo dõi lịch thi
và tổ chức thi các học phần; Theo dõi thực hiện

chương trình khung đào tạo. Tổ chức đánh phách
và cắt phách bài thi. Cập nhật và lưu trữ và theo - Theo kế hoạch công tác của khoa và
TS
0983655844
Trần Trợ lý Đào
dõi việc thực hiện các văn bản và quy định trong Bộ môn
4
trducthanh
Đức
tạo
- Theo Thời khóa biểu
@gmail.co đào tạo; Đề nghị mở hoặc xoá các lớp học phần
Thành
- Theo lịch công tác của Trường (có liên
m
trong 3 học kỳ của năm học;
quan)
- Trả bài thi đã chấm xong và đã vào điểm cho
trung tâm ĐBCL Trường.
- Giảng dạy đại học và sau đại học.
- NCKH và hướng dẫn luận văn thạc sĩ
Giới thiệu chương trình khung đào tạo cho sinh
viên; Tư vấn và giải thích cấu trúc chương trình - Theo kế hoạch công tác của khoa và
TS
0915188649 đào tạo; Tư vấn và giúp đỡ sinh viên xây dựng Bộ môn
Nguyễn Cố vấn
5
nguyenvand
- Theo Thời khóa biểu
Văn
học tập
kế hoạch học tập trong từng học kỳ hoặc cả năm
uc@gmail.c
- Theo lịch công tác của Trường (có liên
Đức
học; Hướng dẫn cho sinh viên sử dụng và khai quan)
om
thác các phần mềm quản lý đào tạo; tháo gỡ cho

- Các tổ chức, GV,
SV, HV, NCS của
khoa và nhà trường;
- Các cá nhân và tổ
chức có liên hệ trong
công tác của khoa

Nguyễn
Thành
Quang,
Kiều
Phương
Chi

Nguyễn Thành
Quang, Kiều Phương Kiều
Chi, Nguyễn Văn Phương
Quảng, Bùi Thị
Chi
Quỳnh hoa

- Các tổ chức, GV,
SV, HV, NCS của
khoa và nhà trường;
- Các cá nhân và tổ
chức có liên hệ trong
công tác của khoa
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sinh viên khi gặp phải khó khăn trong học tập
- Giảng dạy đại học và sau đại học
- NCKH và hướng dẫn luận văn thạc sĩ và luận
án tiến sĩ
Phụ trách công tác văn thư, văn phòng phẩm;
chuẩn bị giấy thi, giấy nháp, danh sách phòng
- Theo kế hoạch công tác của khoa và
Nguyễn Thành
CN
thi;
nhập
điểm
chuyên
cần,
điểm
kiểm
tra
giữa
CV
0984404016
Bộ môn
Quang, Kiều Phương Đặng
Bùi Thì
6
Văn phòng hoagđhv@g kỳ, điểm thi kết thúc học phần; bảo quản hồ sơ - Theo Thời khóa biểu
Chi, Nguyễn Văn Thị Thu
Quỳnh
khoa
mail.com điểm học của sinh viên trên máy tính và số điểm - Theo lịch công tác của Trường (có liên Quảng, Phạm Xuân
Hà
Hoa
quan)
Chung,…
lưu; lưu giữ đề thi, đáp án, thang điểm đã qua sử
dụng.

7

CN
Đoàn
Thị
Thúy
Hà

Quản lý công tác tư tưởng chính trị và theo dõi,
đánh giá sự phấn đấu rèn luyện của sinh viên và
học viên; Phối hợp với Đảng uỷ Khoa, Ban chủ
nhiệm Khoa, Ban Chấp hành Liên Chi Đoàn,
Ban Chấp hành Liên Chi hội chỉ đạo và tổ chức
đại hội các lớp và đại hội chi đoàn đầu năm học,
để bầu ban cán sự của lớp và bầu ban chấp hành
của chi đoàn; Phối hợp với tập thể lớp, chi đoàn
- Theo kế hoạch công tác của khoa và
Trợ lý 0904646035 xếp điểm rèn luyện trong từng học kỳ và từng
Bộ môn
Quản lý doanhadhv năm học cũng như cả khoá học cho mỗi sinh
- Theo Thời khóa biểu
Học viên, @gmail.co
viên, trình Trưởng Khoa ký duyệt; Theo dõi hồ - Theo lịch công tác của Trường (có liên
Sinh viên
m
quan)
sơ vắng thi học phần có lý do hoặc không có lý
do chính đáng và biên bản xử lý vi phạm kỷ luật
trong thi cử của sinh viên, học viên; Tham mưu
cho Hội đồng Khoa xét khen thưởng và tài trợ
học bổng cho sinh viên và học viên; Tham mưu
cho Hội đồng Khoa đề nghị mức kỷ luật khi sinh
viên, học viên vi phạm; thăm hỏi, giúp đỡ, tháo

- Các tổ chức, GV,
SV, HV, NCS của
Thiều
khoa và nhà trường;
Đình
- Các cá nhân và tổ
Phong
chức có liên hệ trong
công tác của khoa

gỡ cho các sinh viên và học viên khi gặp phải
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khó khăn trong học tập, rèn luyện, đời sống, tư
tưởng, sinh hoạt, đau ốm, tai nạn rủi ro,…
- Chuẩn bị hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên, học
viên ra trường.
- Chủ trì xây dựng đề cương chi tiết và chương
trình các học phần thuộc Bộ môn Giải tích
- Bố trí phân công kế hoạch giảng dạy; cử giảng
viên giảng dạy theo thời khóa biểu chung của
Khoa và Trường
- Cử giảng viên ra đề thi, coi thi, chấm thi của Bộ
môn.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác và bảo mật
của các đề thi của cá nhân và các giảng viên
thuộc bộ môn.
Theo công việc được giao
- Quản lý chuyên môn các hoạt động đào tạo của
PGS.TS
Theo dõi, kiểm tra, quản lý toàn diện
Trưởng Bộ
bộ môn.
Đinh
các hoạt động dạy học, sinh hoạt chuyên
8
môn
- Tổ chức các sinh hoạt hành chính và khoa học
Huy
môn, tổ chức thi và chấm thi và các hoạt
Giải tích
của bộ môn.
Hoàng
động chuyên môn khác của Bộ môn.
- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và
đăng ký đề tài khoa học cho Bộ môn.
- Tổ chức hướng dẫn học viên, sinh viên nghiên
cứu theo hướng nghiên cứu của Bộ môn;
- Tổ chức, phát hiện và bồi dưỡng nguồn giảng
viên trẻ xây dựng đội ngũ của Bộ môn
- Quản lý hoạt động đào tạo sau đại học (thạc sĩ
tiến sĩ) chuyên ngành Toán Giải tích.
- Giảng dạy đại học và sau đại học
- NCKH và hướng dẫn luận văn thạc sĩ và luận
án tiến sĩ
- Chủ trì xây dựng đề cương chi tiết và chương
trình các học phần thuộc Bộ môn Đại số
Theo công việc được giao
TS
0912292824 - Bố trí phân công kế hoạch giảng dạy; cử giảng Theo dõi, kiểm tra, quản lý toàn diện
Nguyễn Trưởng Bộ
hongloanncs viên giảng dạy theo thời khóa biểu chung của các hoạt động dạy học, sinh hoạt chuyên
9
Thị
môn
@yahoo.co Khoa và Trường
môn, tổ chức thi và chấm thi và các hoạt
Hồng
Đại số
m
- Cử giảng viên ra đề thi, coi thi, chấm thi. Các động chuyên môn khác của Bộ môn.
Loan
học phần của bộ môn đảm nhận.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác và bảo mật

- Các tổ chức, GV,
SV, HV, NCS của
khoa và nhà trường; Nguyễn
- Các cá nhân và tổ
Văn
chức có liên hệ trong Đức
công tác của Bộ môn

- Các tổ chức, GV,
SV, HV, NCS của
Thiều
khoa và nhà trường;
Đình
- Các cá nhân và tổ
Phong
chức có liên hệ trong
công tác của Bộ môn
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của các đề thi của cá nhân và các giảng viên
thuộc bộ môn.
- Quản lý chuyên môn các hoạt động đào tạo của
bộ môn.
- Tổ chức các sinh hoạt hành chính và khoa học
của bộ môn.
- Tổ chức nghiên cứu khoa học và đăng ký đề tài
khoa học cho Bộ môn.
_ Tổ chức hướng dẫn học viên, sinh viên nghiên
cứu theo hướng nghiên cứu của Bộ môn;
- Tổ chức, phát hiện và bồi dưỡng nguồn giảng
viên trẻ xây dựng đội ngũ của Bộ môn
- Quản lý hoạt động đào tạo sau đại học (thạc sĩ
tiến sĩ) chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số
- Giảng dạy đại học và sau đại học
- NCKH và hướng dẫn luận văn thạc sĩ và luận
án tiến sĩ
- Xây dựng đề cương chi tiết và chương trình các
học phần thuộc Bộ môn.
- Bố trí phân công kế hoạch giảng dạy; cử giảng
viên giảng dạy theo thời khóa biểu chung của
Khoa và Trường
- Cử giảng viên ra đề thi, coi thi, chấm thi các
học phần của bộ môn.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác và bảo mật
Trưởng Bộ
của các đề thi của bộ môn.
Theo công việc được giao
môn
TS.
0912490011 - Quản lý chuyên môn các hoạt động đào tạo của Theo dõi, kiểm tra, quản lý toàn diện
PPGD
Phạm
Phamxuanc bộ môn do mình phụ trách.
các hoạt động dạy học, sinh hoạt chuyên
10
Toán
Xuân
hung77@g - Tổ chức các sinh hoạt hành chính và khoa học môn, tổ chức thi và chấm thi và các hoạt
Chủ tịch
Chung
mail.com của bộ môn.
động chuyên môn khác của Bộ môn.
Công đoàn
- Tổ chức nghiên cứu khoa học và đăng ký đề tài
Khoa
khoa học cho Bộ môn.
- Tổ chức hướng dẫn học viên, sinh viên nghiên
cứu theo hướng nghiên cứu của Bộ môn;
- Tổ chức, phát hiện và bồi dưỡng nguồn giảng
viên trẻ xây dựng đội ngũ của Bộ môn
- Quản lý hoạt động đào tạo sau đại học (thạc sĩ
tiến sĩ) chuyên ngành Lý luận và phương pháp
dạy học Toán

- Các tổ chức, GV,
SV, HV, NCS của
Nguyễn
khoa và nhà trường;
Chiến
- Các cá nhân và tổ
Thắng
chức có liên hệ trong
công tác của Bộ môn
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TS
Trưởng Bộ
Nguyễn
11
môn
Duy
Hình học
Bình

Trưởng Bộ
môn
TS
Xác suất
12 Nguyễn
thống kê
Thị Thế
và Toán
ứng dụng

- Giảng dạy đại học và sau đại học
- NCKH và hướng dẫn luận văn thạc sĩ và luận
án tiến sĩ
- Giảng dạy toán cho Trường THPT Chuyên
- Chủ trì xây dựng đề cương chi tiết và chương
trình các học phần thuộc Bộ môn Hình học
- Bố trí phân công kế hoạch giảng dạy; cử giảng
viên giảng dạy theo thời khóa biểu chung của
Khoa và Trường
- Cử giảng viên của Bộ môn ra đề thi, coi thi,
chấm thi.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác và bảo mật
của các đề thi của bộ môn.
- Quản lý chuyên môn các hoạt động đào tạo của
Theo công việc được giao
0904587838 bộ môn.
Theo dõi, kiểm tra, quản lý toàn diện
ndbinhdhv - Tổ chức các sinh hoạt hành chính và khoa học
các hoạt động dạy học, sinh hoạt chuyên
@gmail.co của bộ môn.
môn, tổ chức thi và chấm thi và các hoạt
m
- Tổ chức nghiên cứu khoa học và đăng ký đề tài
động chuyên môn khác của Bộ môn.
khoa học cho Bộ môn.
- Tổ chức hướng dẫn học viên, sinh viên nghiên
cứu theo hướng nghiên cứu của Bộ môn;
- Tổ chức, phát hiện và bồi dưỡng nguồn giảng
viên trẻ cho Bộ môn
- Quản lý hoạt động đào tạo sau đại học (thạc sĩ
tiến sĩ) chuyên ngành Hình học và Tôpô
- Giảng dạy đại học và sau đại học
- NCKH và hướng dẫn luận văn thạc sĩ và luận
án tiến sĩ
- Chủ trì xây dựng đề cương chi tiết và chương
trình các học phần thuộc Bộ môn Xác suất và
Thống kê và Ứng dụng Toán học
Theo công việc được giao
- Bố trí phân công kế hoạch giảng dạy; cử giảng Theo dõi, kiểm tra, quản lý toàn diện
0916545944 viên giảng dạy theo thời khóa biểu chung của các hoạt động dạy học, sinh hoạt chuyên
nhanhthe@ Khoa và Trường
môn, tổ chức thi và chấm thi và các hoạt
gmailcom - Cử giảng viên ra đề thi, coi thi, chấm thi.
động chuyên môn khác của Bộ môn.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác và bảo mật
của các đề thi của cá nhân và các giảng viên
thuộc bộ môn.

- Các tổ chức, GV,
SV, HV, NCS của
Nguyễn
khoa và nhà trường;
Hữu
- Các cá nhân và tổ
Quang
chức có liên hệ trong
(B)
công tác của Bộ môn

- Các tổ chức, GV,
SV, HV, NCS của
khoa và nhà trường; Lê Văn
- Các cá nhân và tổ Thành
chức có liên hệ trong
công tác của Bộ môn
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- Quản lý chuyên môn các hoạt động đào tạo của
bộ môn do mình phụ trách.
- Tổ chức các sinh hoạt hành chính và khoa học
của bộ môn.
-Tổ chức nghiên cứu khoa học và đăng ký đề tài
khoa học cho Bộ môn.
- Tổ chức hướng dẫn học viên, sinh viên nghiên
cứu theo hướng nghiên cứu của Bộ môn;
- Tổ chức, phát hiện và bồi dưỡng nguồn giảng
viên trẻ cho Bộ môn
- Quản lý hoạt động đào tạo sau đại học (thạc sĩ
tiến sĩ) chuyên ngành Lý thuyết Xác suất Thống
kê và Thống kê Toán học
- Giảng dạy đại học và sau đại học
- NCKH và hướng dẫn luận văn thạc sĩ và luận
án tiến sĩ
Giảng viên
TS
bộ môn
Thiều Đại số, Bí
13
Đình thư LCĐ,
Phong Bí thư Chi
bộ HV-SV
TS Giảng viên
14 Mai
bộ môn
Văn Tư Đại số
TS
Giảng viên
Đào Thị
15
bộ môn
Thanh
Đại số
Hà
TS
Giảng viên
Nguyễn
16
Bộ môn
Quốc
Đại số
Thơ

- Theo kế hoạch công tác của khoa và
- Giảng dạy học phần Toán A1, Đại số Đại
Bộ môn
cương, Số học
- Theo Thời khóa biểu
- Giảng dạy sau đại học
- Theo lịch công tác của Trường (có liên
- NCKH và Hướng dẫn luận văn thạc sĩ
quan)
- Theo kế hoạch công tác của khoa và
- Giảng dạy học phần Toán A1, Đại số Đại
bộ môn
cương, Số học
- Theo Thời khóa biểu
- Giảng dạy sau đại học
- Theo lịch công tác của Trường (có liên
- NCKH và Hướng dẫn luận văn thạc sĩ
quan)
- Theo kế hoạch công tác của khoa và
- Giảng dạy học phần Toán A1, Đại số Đại
bộ môn
cương, Số học
- Theo Thời khóa biểu
- Giảng dạy sau đại học
- Theo lịch công tác của Trường (có liên
- NCKH và Hướng dẫn luận văn thạc sĩ
quan)
- Theo kế hoạch công tác của khoa và
- Giảng dạy học phần Toán A1, Đại số Đại Bộ môn
cương, Số học
- Theo Thời khóa biểu
- Giảng dạy sau đại học
- Theo lịch công tác của Trường (có liên
- NCKH và Hướng dẫn luận văn thạc sĩ
quan)

Nguyễn
Thị
Hồng
Loan
Nguyễn
Thị
Hồng
Loan
Nguyễn
Thị
Hồng
Loan
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TS
Nguyễn Giảng viên
17 Thị
Bộ môn
Ngọc
Đại số
Diệp

- Theo kế hoạch công tác của khoa và
- Giảng dạy học phần Toán A1, Đại số Đại
Bộ môn
cương, Số học
- Theo Thời khóa biểu
- Giảng dạy sau đại học
- Theo lịch công tác của Trường (có liên
- NCKH và Hướng dẫn luận văn thạc sĩ
quan)

PGS.TS Giảng viên
Trần
Bộ môn
Văn Ân Giải tích

- Giảng dạy học phần Toán A2, Độ đo tích phân, - Theo kế hoạch công tác của khoa và
Hàm phức,…
Bộ môn
- Giảng dạy sau đại học
- Theo Thời khóa biểu
- NCKH và Hướng dẫn luận văn thạc sĩ và luận - Theo lịch công tác của Trường (có liên
án tiến sĩ
quan)

TS
Giảng viên
Nguyễn
19
Bộ môn
Huy
Giải tích
Chiêu

- Giảng dạy học phần Toán A2, Độ đo tích phân, - Theo kế hoạch công tác của khoa và
Hàm phức,…
Bộ môn
- Giảng dạy sau đại học
- Theo Thời khóa biểu
- NCKH và Hướng dẫn luận văn thạc sĩ và luận - Theo lịch công tác của Trường (có liên
án tiến sĩ
quan)

TS
Giảng viên
Vũ Thị
20
Bộ môn
Hồng
Giải tích
Thanh

- Theo kế hoạch công tác của khoa và
- Giảng dạy học phần Toán A2, Độ đo tích phân,
Bộ môn
Hàm phức,…
- Theo Thời khóa biểu
- Giảng dạy sau đại học
- Theo lịch công tác của Trường (có liên
- NCKH và Hướng dẫn luận văn thạc sĩ tiến sĩ
quan)

ThS
Đậu Giảng viên
Hồng Bộ môn
Quân Giải tích

- Theo kế hoạch công tác của khoa và
- Giảng dạy học phần Toán A2, Độ đo tích phân,
Bộ môn
Hàm phức,…
- Theo Thời khóa biểu
- NCKH
- Theo lịch công tác của Trường (có liên
- Chuẩn bị thi NCS
quan)

18

21

TS
Nguyễn
22 Thị
Quỳnh
Trang

- Theo kế hoạch công tác của khoa và
- Giảng dạy học phần Toán A2, Độ đo tích phân,
Giảng viên
Bộ môn
Hàm phức,…
Bộ môn
- Theo Thời khóa biểu
- Giảng dạy sau đại học
Giải tích
- Theo lịch công tác của Trường (có liên
- NCKH và Hướng dẫn luận văn thạc sĩ
quan)

- Các tổ chức, GV,
SV, HV, NCS của
khoa và nhà trường;
- Các cá nhân và tổ
chức có liên hệ trong
công tác của khoa
- Các tổ chức, GV,
SV, HV, NCS của
khoa và nhà trường;
- Các cá nhân và tổ
chức có liên hệ trong
công tác của khoa
- Các tổ chức, GV,
SV, HV, NCS của
khoa và nhà trường;
- Các cá nhân và tổ
chức có liên hệ trong
công tác của khoa
- Các tổ chức, GV,
SV, HV, NCS của
khoa và nhà trường;
- Các cá nhân và tổ
chức có liên hệ trong
công tác của khoa
- Các tổ chức, GV,
SV, HV, NCS của
khoa và nhà trường;
- Các cá nhân và tổ
chức có liên hệ trong
công tác của khoa
- Các tổ chức, GV,
SV, HV, NCS của
khoa và nhà trường;
- Các cá nhân và tổ
chức có liên hệ trong
công tác của khoa

Nguyễn
Thị
Hồng
Loan

Đinh
Huy
Hoàng

Đinh
Huy
Hoàng

Đinh
Huy
Hoàng

Đinh
Huy
Hoàng

Đinh
Huy
Hoàng
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Giảng viên
Bộ môn
TS
PPGD
Nguyễn
23
Toán
Chiến
Bí thư Chi
Thắng
bộ Cán bộ
khoa

- Giảng dạy các học phần PPGD Toán, Thống kê
- Theo kế hoạch công tác của khoa và
xã hội, Toán Sơ cấp…
Bộ môn
- Giảng dạy sau đại học
- Theo Thời khóa biểu
- NCKH giáo dục và hướng dẫn luận văn thạc sĩ
- Theo lịch công tác của Trường (có liên
và luận án tiến sĩ
quan)
- Giảng dạy toán cho Trường THPT Chuyên

- Các tổ chức, GV,
SV, HV, NCS của
Phạm
khoa và nhà trường;
Xuân
- Các cá nhân và tổ
Chung
chức có liên hệ trong
công tác của khoa

TS
Giảng viên
Thái
Bộ môn
Thị
PPGD
Hồng
Toán
Lam

- Giảng dạy các học phần PPGD Toán, Thống kê
- Theo kế hoạch công tác của khoa và
xã hội, Toán Sơ cấp…
Bộ môn
- - Giảng dạy sau đại học
- Theo Thời khóa biểu
- NCKH giáo dục và hướng dẫn luận văn
- Theo lịch công tác của Trường (có liên
- Giảng dạy toán cho Trường THPT Chuyên thạc
quan)
sĩ

Phạm
Xuân
Chung

24

TS Giảng viên
Nguyễn Bộ môn
25
Thị Mỹ PPGD
Hằng
Toán
ThS Giảng viên
Trương Bộ môn
26
Thị Mỹ PPGD
Dung
Toán
PGS.TS
Giảng viên
Nguyễn
27
Bộ môn
Hữu
Hình học
Quang
TS
Giảng viên
Nguyễn
28
Bộ môn
Hữu
Hình học
Quang
TS Giảng viên
29 Đinh
Bộ môn
Thanh Hình học

- Các tổ chức, GV,
SV, HV, NCS của
khoa và nhà trường;
- Các cá nhân và tổ
chức có liên hệ trong
công tác của khoa
- Các tổ chức, GV,
- Giảng dạy các học phần PPGD Toán, Thống kê - Theo kế hoạch công tác của khoa và
SV, HV, NCS của
xã hội, Toán Sơ cấp…
Bộ môn
khoa và nhà trường;
- Giảng dạy sau đại học
- Theo Thời khóa biểu
- Các cá nhân và tổ
NCKH giáo dục và hướng dẫn luận văn thạc sĩ - Theo lịch công tác của Trường (có liên
chức có liên hệ trong
- Giảng dạy toán cho Trường THPT Chuyên
quan)
công tác của khoa
- Giảng dạy các học phần PPGD Toán, Thống kê - Theo kế hoạch công tác của khoa và
xã hội, Toán Sơ cấp
Bộ môn
- Đang làm NCS
- Theo Thời khóa biểu
Chuyên ngành LL và PPDH Bộ môn Toán
- Theo lịch công tác của Trường (có liên
- Giảng dạy toán cho Trường THPT Chuyên
quan)
- Theo kế hoạch công tác của khoa và
- Giảng dạy các học phần Hình học,…
Bộ môn
- Giảng dạy sau đại học
- Theo Thời khóa biểu
- NCKH và hướng dẫn luận văn thạc sĩ và luận
- Theo lịch công tác của Trường (có liên
án tiến sĩ
quan)
- Theo kế hoạch công tác của khoa và
- Giảng dạy các học phần Hình học,…
Bộ môn
- Giảng dạy sau đại học
- Theo Thời khóa biểu
- NCKH và hướng dẫn luận văn thạc sĩ
- Theo lịch công tác của Trường (có liên
quan)
- Giảng dạy các học phần Hình học,…
- Theo kế hoạch công tác của khoa và - Các tổ chức, GV,
- Giảng dạy sau đại học
Bộ môn
SV, HV, NCS của
- NCKH và hướng dẫn luận văn thạc sĩ
- Theo Thời khóa biểu
khoa và nhà trường;

Phạm
Xuân
Chung

Phạm
Xuân
Chung

Nguyễn
Duy
Bình

Nguyễn
Duy
Bình
Nguyễn
Duy
Bình
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Giang

ThS
Giảng viên
Nguyễn
30
Bộ môn
Ngọc
Hình học
Bích

31

32

33

34

Giảng viên
Bộ môn
PGS.TS
Xác suất
Lê Văn
Thống kê
Thành
và Toán
Ứng dụng
Giảng viên
TS
Bộ môn
Nguyễn Xác suất
Thanh Thống kê
Diệu
và Toán
Ứng dụng
Giảng viên
TS.
Bộ môn
Trần Xác suất
Anh Thống kê
Nghĩa và Toán
Ứng dụng
Giảng viên
TS.
Bộ môn
Võ Thị Xác suất
Hồng Thống kê
Vân
và Toán
Ứng dụng

- Theo lịch công tác của Trường (có liên - Các cá nhân và tổ
quan)
chức có liên hệ trong
công tác của khoa
- Các tổ chức, GV,
- Theo kế hoạch công tác của khoa và
SV, HV, NCS của
- Giảng dạy các học phần Hình học,…
Bộ môn
khoa và nhà trường;
- Đang làm NCS Chuyên ngành LL và PPDH Bộ - Theo Thời khóa biểu
- Các cá nhân và tổ
môn Toán
- Theo lịch công tác của Trường (có liên
chức có liên hệ trong
quan)
công tác của khoa
- Giảng dạy các học phần Xác suất và Thống kê,
- Các tổ chức, GV,
- Theo kế hoạch công tác của khoa và
toán kinh tế và các học phần khác do bộ môn
SV, HV, NCS của
Bộ môn
đảm nhiệm ở bậc đại học,…
khoa và nhà trường;
- Theo Thời khóa biểu
- Giảng dạy sau đại học
- Các cá nhân và tổ
- Theo lịch công tác của Trường (có liên
- NCKH và hướng dẫn luận văn thạc sĩ và luận
chức có liên hệ trong
quan)
án tiến sĩ
công tác của khoa
- Giảng dạy các học phần Xác suất và Thống kê,
- Các tổ chức, GV,
- Theo kế hoạch công tác của khoa và
toán kinh tế và các học phần khác do bộ môn
SV, HV, NCS của
Bộ môn
đảm nhiệm ở bậc đại học,…
khoa và nhà trường;
- Theo Thời khóa biểu
- Giảng dạy sau đại học
- Các cá nhân và tổ
- Theo lịch công tác của Trường (có liên
- NCKH và Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, hướng
chức có liên hệ trong
quan)
dẫn luận án tiến sĩ
công tác của khoa
- Các tổ chức, GV,
- Giảng dạy các học phần Xác suất và Thống kê, - Theo kế hoạch công tác của khoa và
SV, HV, NCS của
toán kinh tế và các học phần khác do bộ môn Bộ môn
khoa và nhà trường;
đảm nhiệm ở bậc đại học,…
- Theo Thời khóa biểu
- Các cá nhân và tổ
- Giảng dạy sau đại học
- Theo lịch công tác của Trường (có liên
chức có liên hệ trong
- NCKH và Hướng dẫn luận văn thạc sĩ
quan)
công tác của khoa
- Các tổ chức, GV,
- Giảng dạy các học phần Xác suất và Thống kê, - Theo kế hoạch công tác của khoa và
SV, HV, NCS của
toán kinh tế và các học phần khác do bộ môn Bộ môn
khoa và nhà trường;
đảm nhiệm ở bậc đại học,…
- Theo Thời khóa biểu
- Các cá nhân và tổ
- Giảng dạy sau đại học
- Theo lịch công tác của Trường (có liên
chức có liên hệ trong
- NCKH và Hướng dẫn luận văn thạc sĩ
quan)
công tác của khoa

Nguyễn
Duy
Bình

Nguyễn
Thị Thế

Nguyễn
Thị Thế

10

Giảng viên
TS.
Bộ môn
Dương Xác suất
35
Xuân Thống kê
Giáp
và Toán
Ứng dụng
ThS.
Nguyễn
36 Thị
Thanh
Hiền
ThS.
Nguyễn
37
Trần
Thuận

Giảng viên
Bộ môn
Xác suất
Thống kê
và Toán
Ứng dụng
Giảng viên
Bộ môn
Xác suất
Thống kê
và Toán
Ứng dụng

- Giảng dạy các học phần Xác suất và Thống kê, - Theo kế hoạch công tác của khoa và
toán kinh tế và các học phần khác do bộ môn Bộ môn
đảm nhiệm ở bậc đại học,…
- Theo Thời khóa biểu
- Giảng dạy sau đại học
- Theo lịch công tác của Trường (có liên
- NCKH và hướng dẫn luận văn thạc sĩ
quan)

- Các tổ chức, GV,
SV, HV, NCS của
khoa và nhà trường; Nguyễn
- Các cá nhân và tổ Thị Thế
chức có liên hệ trong
công tác của khoa

- Các tổ chức, GV,
SV, HV, NCS của
khoa và nhà trường;
- Các cá nhân và tổ
chức có liên hệ trong
công tác của khoa
- Các tổ chức, GV,
- Theo kế hoạch công tác của khoa và
- Giảng dạy các học phần Xác suất và Thống kê,
SV, HV, NCS của
Bộ môn
toán kinh tế và các học phần khác do bộ môn
khoa và nhà trường;
- Theo Thời khóa biểu
đảm nhiệm ở bậc đại học,…
- Các cá nhân và tổ
- Theo lịch công tác của Trường (có liên
- NCKH
chức có liên hệ trong
quan)
công tác của khoa
- Theo kế hoạch công tác của khoa và
- Giảng dạy các học phần Xác suất và Thống kê,
Bộ môn
toán kinh tế và các học phần khác do bộ môn
- Theo Thời khóa biểu
đảm nhiệm ở bậc đại học,…
- Theo lịch công tác của Trường (có liên
- NCKH, làm nghiên cứu sinh
quan)

Nguyễn
Thị Thế

Nguyễn
Thị Thế
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