
LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

ĐÀO TẠO  

Đại học Kinh tế quốc dân  

Cử nhân Quản trị kinh doanh  

10/1997-6/2001 

Đại học Kinh tế quốc dân  

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

10/2004-6/2007 

  

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC  

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học 

và công nghệ Việt Nam (VAST) 

Phòng Đào tạo: Chuyên viên   

 Phụ trách mảng liên kết đào tạo với các trường Đại học  

 Tham gia quản lý các lớp đào tạo hệ đại học  

 Tham gia quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức 

 Tham gia tổ chức các lớp hội nhập kinh tế thế giới hàng năm  

Phòng Đào tạo và Kết nối Khoa học: Phó Trưởng phòng 

 Phát triển các hoạt động kết nối khoa học trong và ngoài nước nhằm quảng 

bá, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ khoa học công nghệ của Trung tâm và của 

Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam 

 Tham gia xây dựng các đề tài, dự án khoa học công nghệ 

 Tổ chức các sự kiện, hội thảo, hội nghị khoa học  

 Phụ trách và quản lý website của Trung tâm; phối hợp với các cơ 

sở đào tạo xây dựng các chương trình đào tạo ngắn và dài hạn… 

7/2003 - nay 

 

7/2003-7/2016 

 

 

 

 

 

7/2016 - nay 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Ly 

Ngày sinh: 04/6/1979 

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: (+84)0989.200.579 

Email: lylykhanh79@gmail.com 

 

mailto:lylykhanh79@gmail.com


 

Công ty Cổ phần kiến trúc AIC 

Phòng Dự án: Cán bộ 

 Cán bộ chính lập các dự án đầu tư xây dựng 

 Viết các thuyết minh thiết kế 

 Điều phối hoạt động của các bên tham gia dự án đầu tư 

 Tham gia tư vấn, đánh giá trong các hoạt động đấu thầu 

10/2001-7/2003 

 

 

 

KỸ NĂNG 

 Kỹ năng làm việc độc lập; làm việc nhóm. 

 Thuyết trình, báo cáo trong các hội nghị, hội thảo 

 Viết báo cáo, thuyết minh các đề tài, dự án khoa học 

 Lập dự toán, phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội… 

 Kỹ năng kết nối, truyền thông… 

 Ngoại ngữ: Tiếng Anh C 

 

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  

 Năm 2017: Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở “ ây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu các sản 

phẩm khoa học công nghệ cho   bsit  về  àn giao dịch điện tử của Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ VN”  

 Năm 2018: Tham gia Dự án "Truyền thông nâng cao năng lực cho cộng đồng bằng 

mô hình sử dụng rác tái chế để bảo vệ môi trường, áp dụng thí điểm tại quận Long 

Biên, Ba Đình và Hà Đông" phối hợp với Viện nghiên cứu ứng phó biến đổi khí hậu 

và môi trường - Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. 

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2018 

         Xác nhận của cơ quan 

 

           Người khai ký tên 

 

 

 

                                                                                             Nguyễn Thị Hương Ly 

 


