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Phụ lục IV 

(Kèm theo Thông tư số:          /2017/TT-BGDĐT ngày       tháng      năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC 

Họ và tên: TRẦN THỊ NHUNG              

Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 10/08/1982   

Nơi sinh: Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn, Nghệ An 

Quê quán: Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên, Nghệ An      

Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ      

Năm, nước nhận học vị: 2020, Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó Trưởng khoa 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Sư phạm Khoa học xã hội 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khoa Sư phạm Khoa học xã hội – Trường Đại học 

Đồng Tháp   

Điện thoại liên hệ:  CQ: 02773882338                 

NR:                           DĐ: 09883298666 

Fax:                                                                      Email: trannhungdtu@gmail.com 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Đại học sư phạm Hà Nội 

Ngành học: Sư phạm lịch sử  

Nước đào tạo: Việt Nam    Năm tốt nghiệp: 2005 

Bằng đại học 2:     Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

Thạc sĩ chuyên ngành: Lịch sử thế giới         Năm cấp bằng: 2008 

Nơi đào tạo: Đại học sư phạm Hà Nội 
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Tiến sĩ chuyên ngành: Lịch sử thế giới Năm cấp bằng: 2021 

Nơi đào tạo: Đại học KHXH & NV – ĐHQG TP Hồ Chí Minh 

Tên luận án: Khủng hoảng chính trị ở Balkans giai đoạn 1991 – 2008 (trường hợp 

Cộng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa Nam Tư) 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

2. 

Mức độ sử dụng: Tham khảo tư liệu 

Mức độ sử dụng: 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2005 - 2009 Khoa GDCT Giảng viên 

2009 - 2013 Khoa GDCT Giảng viên – Trưởng Bộ môn 

Lịch sử thế giới 

2013 - 2017 Khoa SP Ngữ văn – Sử - 

Địa 

Giảng viên 

2017 - 2019 Khoa SP Sử - Địa và GDCT Giảng viên – Phó Trưởng Bộ 

môn phụ trách 

2019 - 2020 Khoa SP Sử - Địa và GDCT Giảng viên – Phó Trưởng khoa 

2020 - nay Khoa Sư phạm KHXH Giảng viên – Phó Trưởng khoa 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu  N m   t 

đầu N m 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trƣờng) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 Nhận diện và phát huy 

những giá trị văn hóa lịch 

sử tỉnh Đồng Tháp 

2014 Tỉnh Thành viên 

2 Vấn đề dân tộc ở Nam Tư 

giai đoạn 1945 - 1991 

2021 Cơ sở Chủ nhiệm 
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2. Các công trình khoa học đã công bố:  

Stt Tên công trình N m công  ố Tạp chí 

1 Bán đảo Bancăng – Nút thắt 

mở đầu Chiến tranh thế giới I 

2011 - 2012 Thông tin khoa học ĐH Đồng 

Tháp 

2 Vị trí chiến lược của kênh đào 

Panama đối với Mỹ đầu thế kỷ 

XX 

2013 - 2014 Tạp chí khoa học ĐH Đồng 

Tháp 

3 “Lấy việc để nói người”  - một 

biện pháp quan trọng giúp học 

sinh ghi nhớ nhân vật trong dạy 

học Lịch sử ở trường THPT 

2013 – 2014 Tạp chí khoa học Đại học Trà 

Vinh 

4 Chính sách của Mỹ từ Điện 

Biên Phủ đến hình thành hiệp 

ước phòng thủ tập thể Đông 

Nam Á 

2014 - 2015 Tạp chí KH & CN Đại học Đà 

Nẵng 

5 Chính sách thống trị của đế 

quốc Ottoman ở bán đảo 

Balkan 

2014 – 2015 Tạp chí khoa học ĐH Đồng 

Tháp 

6 Tiến trình đi tới độc lập của 

Kosovo 

2014 - 2015 Tạp chí Nghiên cứu châu Âu 

7 Nhận thức của người Croatia và 

người Serbia về nhà nước 

chung sau Chiến tranh thế giới 

thứ Nhất – Một trong những 

nguyên nhân tan rã của Cộng 

hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa 

Nam Tư sau Chiến tranh Lạnh 

5-2016 Tạp chí Nghiên cứu châu Âu 

8 Chủ nghĩa dân tộc Nam Tư với 

sự hình thành và tan rã quốc gia 

chung của cư dân Nam Slavs 

trong thế kỷ XX 

9-2016 Tạp chí khoa học ĐH Sài Gòn 

9 Vai trò và vị thế của lực lượng 10-2016 Tạp chí khoa học ĐH Đồng 
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cộng sản cầm quyền ở Nam Tư 

sau Chiến tranh thế giới II 

Tháp 

10 Chính sách dân tộc ở Cộng hòa 

liên bang xã hội chủ nghĩa Nam 

Tư dưới thời Tito (1945 – 

1980) 

Số 5 (200) 

2017 

Tạp chí Nghiên cứu châu Âu 

11 Tình hình chính trị ở Balkans 

giai đoạn 2000 - 2015 

Số 6 (237) 

2020 

Tạp chí Nghiên cứu châu Âu 

12 Serbia Nationalism with the 

disintergration of the Socialist 

Federal Republic of Yugoslavia 

in 1991 

Số 10, 1/2021 Tạp chí khoa học ĐH Đồng 

Tháp 

 

 

Xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp 

Đồng Tháp, ngày 3 tháng 7 năm 2021 

Ngƣời khai kí tên 

 

 

          TS. Trần Thị Nhung 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC 

Họ và tên: LÊ ĐÌNH TRỌNG   Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 04/02/1976  Nơi sinh: Quảng Ninh 

Quê quán: Quảng Ninh    Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ    Năm, nước nhận học vị: 2016 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên, Trưởng chuyên ngành. 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa SP KHXH - Trường Đại 

học Đồng Tháp. 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  Khoa SP KHXH - Trường Đại học Đồng Tháp 

Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0981103013 

Fax:                                                         Email: trongsvn@gmail.com 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1.Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy, tập trung  

Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội 

Ngành học: Sư phạm Lịch sử   

Nước đào tạo: Việt Nam    Năm tốt nghiệp: 2001 

2. Sau đại học 

Thạc sĩ chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam   Năm cấp bằng: 2008 

Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội 

Tiến sĩ chuyên ngành: Lịch sử Trung Quốc  Năm cấp bằng: 2016 

Nơi đào tạo: Đại học Tôn Trung Sơn (Trung Quốc) 

Tên luận án: Dưới bối cảnh kinh nghiệm Trung Quốc nghiên cứu cải cách ruộng đất 

Bắc Việt (1953 - 1956) 

3. Ngoại ngữ: Tiếng Trung Mức độ sử dụng: Đủ phục vụ giao tiếp 

và nghiên cứu khoa học. 
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2009 - 2011 Khoa Sử - GDCT – CTXH Giảng viên 

2011 - 2016 Đại học Tôn Trung Sơn 

(Trung Quốc) 

Học Nghiên cứu sinh 

2016 - nay Khoa SP KHXH Giảng viên, Trưởng chuyên 

ngành 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu  N m   t 

đầu N m 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trƣờng) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

     

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

2.1. Tạp chí khoa học, Hội thảo khoa học: 

Stt Tên công trình N m công 

 ố 

Tên tạp chí 

1 Tổ chức hợp tác xã miền 

Nam Việt Nam trong 

vùng chính quyền Sài 

Gòn 1954-1975 

2010 Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử 

2 Vì sao Người ra đi từ  

Sài Gòn? 

2011 Hội thảo Quốc gia 

3 毛泽东援越土改思想与

胡志明的态度 

(Tư tưởng viện Việt thổ 

cải của Mao Trạch Đông 

và thái độ của Hồ Chí 

Minh) 

2013 Hội thảo Quốc tế (Quảng Châu-

Trung Quốc) 

4 浅析侵越战争对越南生

态的影响：以„牧场工行

2014 历史教学问题 

Tạp chí Vấn đề dạy học Lịch sử 
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动”为个案‟ 

(Phân tích sơ bộ về ảnh 

hưởng của chiến tranh đối 

với sinh thái Việt Nam: 

Nghiên cứu trường hợp 

chiến dịch “công trường 

chăn nuôi” của Mĩ) 

(Trung Quốc) 

5 Tại sao năm 1950 Trung 

Quốc thiết lập quan hệ 

ngoại giao và viện trợ cho 

Việt Nam ? 

2015 Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử 

6 越南学习中国土改经验

过程中的偏差及其后果 

(Những sai lệch trong quá 

trình Việt Nam học tập 

kinh nghiệm thổ cải của 

Trung Quốc và hậu quả 

của nó) 

2015 Hội thảo Quốc tế (Trùng Khánh- 

Trung Quốc) 

7 Ảnh hưởng và tác động từ 

bên ngoài đối với Việt 

Nam trong việc phát động 

quần chúng giảm tô và cải 

cách ruộng đất 

2016 Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử 

8 Cố vấn Trung Quốc trong 

cuộc cải cách ruộng đất ở 

miền Bắc Việt Nam 

2017 Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử 

9 战争期间越共接受毛泽

东的阶级斗争思想：土

地改革 

(Đảng Lao động Việt 

Nam tiếp thu tư tưởng 

2017 Hội thảo Quốc tế (Quảng Châu-

Trung Quốc) 
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Mao Trạch Đông về đấu 

tranh giai cấp, tiến hành 

cải cách ruộng đất trong 

thời kỳ kháng chiến) 

10 Mâu thuẫn Trung-Xô 

trong quá trình viện trợ 

Việt Nam chống Mỹ 

2017 Hội thảo Quốc gia 

11 Bác Hồ với tết Mậu Thân 

của dân tộc 

(In chung trong sách Tổng 

tiến công và nổi dậy Mậu 

Thân 1968-cái nhìn sau 

nửa thế kỷ) 

2017 Nhà xuất bản Đại học Quốc gia 

TP.Hồ Chí Minh 

ISBN: 978-604-73-5614-0 

12 Giao thông đường bộ ở 

miền Nam Việt Nam dưới 

thời Việt Nam Cộng Hòa 

(1955 - 1975) 

2020 Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 11 

(535)/2020 

2.2. Sách: 

Stt Tên sách N m xuất 

 ản 

Nhà xuất  ản 

1 Kinh tế nông nghiệp  

Việt Nam Cộng Hòa  

1955 – 1975 (Sách chuyên 

khảo) 

2020 Nxb Khoa học Xã hội 

 

 

Xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp 

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 7 năm 2021 

Ngƣời khai kí tên 

 

 

TS. Lê Đình Trọng 

 

 



9 
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC 

Họ và tên: Nguyễn Trọng Minh Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1976 Nơi sinh:Bến Tre  

Quê quán: huyện Giồng Trôm - Bến Tre.  Dân tộc: Kinh  

Học vị cao nhất: Tiến sỹ,  Năm, nước nhận học vị: 2011 

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên chính Năm bổ nhiệm: 2018  

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

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa SP. KHXH ĐHĐT 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số 783/22 Phạm Hữu Lầu, Phường 6,  

Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp 

Điện thoại liên hệ:  CQ: DĐ: 0913158512  Email: trongminh1176@gmail.com 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh  

Ngành học: Sư phạm Lịch sử 

Nước đào tạo: Việt Nam, Năm tốt nghiệp: 1999 

Bằng đại học 2: Sư phạm Ngoại ngữ (Anh văn), Năm tốt nghiệp: 2002 

2. Sau đại học 

Thạc sĩ chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam Năm cấp bằng: 2004 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia 

TP.HCM 

Tiến sĩ chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam cận - hiện đại Năm cấp bằng: 2011 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia 

TP.HCM 

Tên luận án: “Hoạt động kinh tế đối ngoại ở đồng  ằng sông Cửu Long 1986 – 

2006” 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh (English) 

2. 

Mức độ sử dụng: D 

Mức độ sử dụng: 

mailto:trongminh1176@gmail.com
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Từ 07/204 đến 

2018 

Trường Đại học Đồng 

Tháp 

Giảng dạy và làm công tác quản 

lý 

2018 – nay Trường Đại học Đồng 

Tháp 

Giảng dạy chuyên môn 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT 
Tên đề tài nghiên 

cứu 

N m   t 

đầu N m hoàn 

thành 

Đề tài cấp  

(NN, Bộ, 

ngành, trƣờng) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

1 Đề tài: “Ứng dụng MS. 

PPT vào xây dựng bài 

giảng môn Cơ sở văn hóa 

Việt Nam”, Mã số: 

LS/02_2007, Trường Đại 

học sư phạm Đồng Tháp. 

01/2006 -12/2006 Cấp trường Chủ nhiệm 

2 “Hoạt động du lịch ở ĐBSCL từ 1992 – 2007”, 

Mã số LS/03_2009, 

Trường Đại học Đồng 

Tháp. 

01/2009 -12/2009 Cấp trường Chủ nhiệm 

3 “Địa danh lịch sử - văn 

hóa Đồng Tháp” 

06/2010 – 

06/2012 

Cấp tỉnh Thành viên 

chính 

4 “Nhận diện và phát huy 

các giá trị lịch sử - văn 

hóa phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội tỉnh 

Đồng Tháp theo hướng 

bền vững” 

5/2011 – 10/2013 Cấp tỉnh Chủ nhiệm 
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TT 
Tên đề tài nghiên 

cứu 

N m   t 

đầu N m hoàn 

thành 

Đề tài cấp  

(NN, Bộ, 

ngành, trƣờng) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

5 “Thực trạng và giải pháp 

nâng cao chất lượng đội 

ngũ giáo viên mầm  non 

và phổ thông tại tỉnh 

Đồng Tháp”, do Đại học 

Đồng Tháp chủ trì 

2012 – 2014 Cấp tỉnh Thành viên 

chính 

6 “Những nhân tố ảnh 

hưởng đến sự vận động 

của hệ thống chính trị 

cấp xã ở tỉnh Đồng 

Tháp”, do Trường chính 

trị Đồng Tháp chủ trì. 

2018 -2021 Cấp tỉnh Thành viên 

chính 

2. Các đề án, dự án đã tham gia 

TT Tên đề tài 
Tham 

gia 
Cấp 

N m 

nghiệm thu 

1 Đề án: “Xây dựng và phát triển 

chương trình đào tạo ngành văn hóa 

du lịch” 

trình độ đại học. 

Thành 

viên 

chính 

Cấp 

trường 

2015 

2 Đề án: “Xây dựng và phát triển 

chương trình đào tạo Cao học ngành 

lịch sử Việt Nam”, Trình độ cao học 

Trưởng 

nhóm 

Cấp 

trường 

2016 

 Dự án: “Nông trại nghỉ dưỡng thuận 

thiên Việt Mekong farmstay” 

Thành 

viên 

chính 

Dự án 

Tỉnh 

2019-2020 
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3. Các công trình khoa học đã công bố: 

 

TT Tên công trình 
N m công 

 ố 
Tên tạp chí  

1 “Quê hương đồng khởi Bến Tre 

sau 30 năm xây dựng và phát triển 

(1975 

- 2005)” 

2005 Việt Nam 1954 – 2005 

(viết chung) Nxb Giáo 

dục 

2 “Sài Gòn – Tp. Hồ Chí Minh: 60 

năm tiếp bước con đường Cách 

mạng tháng Tám 1945 – 2005 

(Nhiều tác giả)” 

2005 Nxb Tổng hợp Tp. Hồ  

Chí Minh. 

3 “Cần đào tạo giáo viên ở các tỉnh 

đồng bằng sông Cửu Long mang 

tính đặc thù vùng trong thời kì 

hội nhập” 

2006 60 năm ngành Sư phạm 

Việt Nam (viết chung) 

Nxb Giáo dục 

4 “Thuyết Chính Danh của nho giáo 

và suy nghĩ về giáo dục Việt Nam 

hiện nay” 

11/2007. Tạp chí Giáo dục 

5 “Tuổi trẻ thành phố HCM tiếp 

cận văn hóa - lịch sử Nam bộ để 

định hướng dân tộc trong thời hội 

nhập mới”, 

2007 Hội thảo khoa học “Văn 

hóa – động lực phát triển 

bền vững của Tp. HCM 

trong thời kì hội nhập 

mới”, Viện nghiên cứu 

khoa học xã hội 

Tp.HCM. 

6 Bài giảng điện tử: Lịch sử Việt 

Nam “1919 -1945”. 

2007 Trường ĐH SP Đồng 

Tháp 

7 Bài giảng điện tử: “Lịch sử Việt 

Nam 1858–1918” 

2008 Trường ĐH Đồng Tháp 
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TT Tên công trình 
N m công 

 ố 
Tên tạp chí  

8 “Hoạt động kinh tế đối ngoại – 

động lực phát triển đồng bằng 

sông Cửu Long”, 

Số 34 -35 

(1-/2009) 

Tạp chí Ngân hàng, 

9 “Đào tạo nghề ở đồng bằng sông 

Cửu Long nhìn ở góc độ xuất 

khẩu lao động”, 

05/2009 http://www.mdec.vn/ind

ex.php? 

option=com_content&vi

ew=arti 

cle&id=1234:tham-luan-

hoi- thao-khoa-hoc-phat-

trien-nguon- nhan-luc-

dbscl-thoi-ky-hoi- 

nhap&catid=131:bai-

tham- luan&Itemid=188. 

10 “Xuất khẩu lao động ở đồng 

bằng sông Cửu Long ” 

Số 801, 

(7/2009) 

Tạp chí Cộng sản 

11 “Hoạt động dịch vụ du lịch quốc 

tế ở đồng bằng sông Cửu Long 

(1996 - 2008)” 

11/2009 Tạp chí Giáo dục 

12 Di tích hoàng thành Thăng Long Số 3 - 

2010 

Đồng Tháp Xưa và Nay 

13 “Kinh tế đối ngoại Đồng bằng 

sông Cửu Long thời kỳ đổi mới 

– 

Kinh nghiệm và triển vọng” 

2011 Sách - NXB CTQG –Sự 

Thật 

14 “Đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao trong lĩnh vực dich vụ 

xã hội phục vụ phát triển bền 

vững đồng bằng sông Cửu Long 

– nhiệm vụ của các trường đại 

học trong vùng” 

09/2011 Hội thảo khoa học “Phát 

triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao –Nhu cầu cấp 

bách” do Trường Đại học 

Kinh tế-Luật (ĐH Quốc 

gia Tp. Hồ Chí Minh) và 

http://www.mdec.vn/index.php
http://www.mdec.vn/index.php
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TT Tên công trình 
N m công 

 ố 
Tên tạp chí  

Công ty CP Trí thức 

doanh nghiệp Quốc tế tổ 

chức. 

15 “Đồng bằng sông Cửu Long liên 

kết vùng ở góc nhìn phát triển 

hoạt động kinh tế đối ngoại” 

10/2011 Hội thảo khoa học “Về cơ 

chế liên kết vùng 

ĐBSCL” 10/2011, Mdec 

Cà Mau, Bộ Kế hoạch và 

đầu tư chủ trì. 

16 “Thu hút đầu tư trực tiếp nước 

ngoài ở đồng bằng sông Cửu 

Long”. 

2012 Tạp chí Công nghệ ngân 

hàng (2012/số 72), 

17 Liên kết vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long để phát triển hoạt 

động kinh tế đối ngoại bền vững 

(Mekong delta region links to 

develop sustainably the foreign 

economic activity) 

2012 Hội thảo khoa học Quốc 

tế Việt Nam học lần IV: 

Chủ đề “Việt Nam trên 

đường hội nhập và phát 

triển bền vững”, năm 

2012 tại Trung tâm Hội 

nghị Quốc gia, HN. 

18 Giá trị lịch sử - văn hóa của di 

tích lịch sử cách mạng trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp 

2013 Tạp chí khoa học Trường 

Đại học Đồng Tháp 

19 Giá trị sử liệu của Phông phủ 

Thống đốc Nam kì đối với việc 

nghiên cứu về tỉnh Đồng Tháp 

2014 Hội thảo cấp Quốc gia 

tại Trung trung tâm lưu 

trữ QG II. TP. HCM 

20 Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc – 

điểm du lịch văn hóa nổi bật ở 

Nam Bộ 

2015 Tập San – Sở Văn hóa, 

Thông tin và Du lịch, 

Đồng Tháp, 1/2015 

21 Đổi mới đào tạo gắn với du lịch 

trách nhiệm Tỉnh Nhà 

01/2017 Hội Thảo – DU LỊCH 

trách nhiệm mong muốn 

và thực hiện, UBND 
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TT Tên công trình 
N m công 

 ố 
Tên tạp chí  

Đồng Tháp,  

ngày 08/01/2017. 

22 Phát triển du lịch văn hóa Đồng 

Tháp 

06/2017 (Tạp chí Kinh tế và Dự 

báo số: 2/6-2017 0866 -

7120) 

 

 

Xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp 

Đồng Tháp, ngày … tháng 7 năm 2021 

Ngƣời khai kí tên 

 

 

              TS. Nguyễn Trọng Minh
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC 

Họ và tên: TRẦN THỊ HIỀN   Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 03/8/1976   Nơi sinh: Nam Định 

Quê quán: Nam Định     Dân tộc: 

Học vị cao nhất: Thạc sỹ Năm, nước nhận học vị: 2005, Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm: 

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

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa SP Khoa học xã hội 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số 9, Tổ 28, khóm 3, phường 6, TP Cao Lãnh, 

Đồng Tháp.   

Điện thoại liên hệ:  CQ:  02773882338     NR:        DĐ: 0949989435  

Fax:                                                                      Email: thuhien2737@gmail.com 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: ĐH Cần Thơ 

Ngành học: SP Lịch sử  

Nước đào tạo: Việt Nam     Năm tốt nghiệp: 1998 

Bằng đại học 2:     Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

Thạc sĩ chuyên ngành: Lý luận và PPDH Lịch sử ; Năm cấp bằng: 2005 

Nơi đào tạo: ĐHSP Hà Nội 

Tiến sĩ chuyên ngành:   Năm cấp bằng: 

Nơi đào tạo: 

Tên luận án: 

3. Ngoại ngữ: 1.  

2. 

Mức độ sử dụng: 

Mức độ sử dụng: 
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

1998 - 2001 THSP Cà Mau Giảng viên 

2001- nay ĐHSP Đồng Tháp Giảng viên 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu 

N m   t 

đầu N m 

hoàn thành 

Đề tài cấp  

(NN, Bộ, 

ngành, trƣờng) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình 
N m công 

 ố 
Tên tạp chí 

1 Sử dụng phòng học bộ 

môn cho việc dạy học lịch 

sử ở trường phổ thông 

2007 T/C NC Giáo dục 

2 Đưa giáo dục bảo vệ môi 

trường vào môn lịch sử ở 

trường THPT 

2009 T/C NC Giáo dục 

3 Cá nhân hóa quá trình rèn 

luyện, một biện pháp hữu 

hiệu nhằm nâng cao hiệu 

quả RLNVNN cho SV 

chuyên ngành LS 

2010 T/C NC Giáo dục 

4 Đổi mới phương pháp dạy 

học lịch sử ở trường phổ 

thông – Từ hiểu đến vận 

dụng vào thực tế giảng 

dạy 

2012 T/C NC Giáo dục 

5 Một số điểm cần lưu ý 2014 T/C ĐHĐT 
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TT Tên công trình 
N m công 

 ố 
Tên tạp chí 

trong việc giáo dục học 

sinh cá biệt ở trung học 

6 Giải pháp thực hiện 

DHLS trong CTGDPT 

mới 

2020 T/C Thiết bị GD 

7 Thiết kế giáo án LS định 

hướng PTNL theo CV 

5512 

2021 T/C Thiết bị GD 

 

 

Xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp 

Đồng Tháp, ngày  …  tháng  7  năm 2021 

                            Ngƣời khai kí tên 

 

 

                         Th.S  Trần Thị Hiền 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC 

Họ và tên: NGUYỄN THẾ HỒNG     Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 24/3/1986   Nơi sinh: Đồng Tháp 

Quê quán: xã Phong Hòa – huyện Lai Vung- tỉnh Đồng Tháp; Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ Năm, nước nhận học vị: 2011, Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ hiện tại: Giảng viên 

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa SP KHXH, trường Đại học Đồng Tháp 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  Khoa SP KHXH, trường Đại học Đồng Tháp 

Điện thoại liên hệ:  CQ:                      NR:                           DĐ: 0963.769.569 

Fax:                                            Email: reaganusa1986@gmail.com 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Đồng Tháp 

Ngành học: SP Lịch sử  

Nước đào tạo: Việt Nam     Năm tốt nghiệp: 2008 

Bằng đại học 2: Ngôn ngữ Anh (Hệ VLVH)  Năm tốt nghiệp: 2017 

2. Sau đại học 

Thạc sĩ chuyên ngành: Lịch sử thế giới  Năm cấp bằng: 2011 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Trình độ ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh   Mức độ sử dụng: cơ bản đọc tài liệu
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2008 - 2021 Trường Đại học Đồng Tháp Giảng viên 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu 

N m   t 

đầu N m 

hoàn thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trƣờng) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 Đài Loan trong quan 

hệ Mỹ - Trung Quốc 1972 – 

1991 

2010/2011 Trường Chủ nhiệm 

2 Nghiên cứu- biên soạn Địa 

danh Lịch sử - văn hoá Đồng 

Tháp 

2011/2013 Tỉnh Tham gia 

3 Hoạt động kinh tế của tư sản 

người Việt ở Nam kỳ (1897 – 

1929) 

2018/2019 Trường Chủ nhiệm 

4 Lịch sử truyền thống cách 

mạng huyện Lai Vung (1929 

– 2015) 

2020 Huyện ủy Đồng biên soạn 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình 
N m công 

 ố 
Tên tạp chí 

1 Nhìn lại một số yếu tố ảnh hưởng 

đến tiến trình liên kết an minh khu 

vực Đông Á hiện nay 

2011 Hội thảo quốc tế Quan hệ 

Việt Nam – ASEAN – 

Taiwan (Trường ĐH Khoa 

Học- Đại học Huế). 

2 Đài Loan trong chính sách của Mỹ 

đối với Trung Quốc sau chiến tranh 

2012 Số 1, (3/2012), Tạp chí 

Nghiên cứu quốc tế (Học 
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TT Tên công trình 
N m công 

 ố 
Tên tạp chí 

lạnh viện ngoại giao). 

3 Nhìn lại một số thách thức đối với 

tiến trình liên kết an ninh khu vực 

Đông Á hiện nay 

2013 Số 1 (3/2013), Tạp chí 

Nghiên cứu quốc tế (Học 

viện ngoại giao). 

4 Yếu tố Việt Nam trong quan hệ Mỹ 

– Trung Quốc dưới thời tổng thống 

R.Nixon 

2013 Số 216 (tháng 9/2013), 

Tạp chí Lịch sử quân sự 

(Viện LSQS Việt Nam). 

5 Yếu tố Liên Xô trong quan hệ 

ngoại giao Mỹ – Trung Quốc thập 

niên 70 thế kỉ XX 

2014 Số 2 (tháng 2/2014), Tạp chí 

Lịch sử quân sự (Viện LSQS 

Việt Nam) 

6 Tranh chấp lãnh hãi – yếu tố ảnh 

hưởng đến an ninh ở khu vực Đông 

Á hiện nay 

2014 Số 9 (70), 1/2014, Tạp chí 

KH&CN ĐH Đà Nẵng 

7 Một số yếu tố ảnh hưởng đến quan 

hệ Nhật Bản – Trung Quốc hiện 

nay 

2014 Số 4 (77), Tạp chí KH&CN 

ĐH Đà Nẵng 

8 Yếu tố Đài Loan trong đàm phán 

quan hệ ngoại giao Mỹ - Trung 

Quốc (1972 – 1979) 

2014 Hội thảo KH cán bộ trẻ các 

trường ĐHSP toàn quốc lần 

thứ IV-2014, ĐH Hải Phòng. 

9 Ngoại giao VN trong cuộc kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước qua 

trường hợp ứng xử mâu thuẫn Liên 

Xô – Trung Quốc giai đoạn 1959 – 

1979, 

4/2015 Hội thảo Đại học Cần Thơ 

10 Quan hệ Mỹ - Trung Quốc sau sự 

kiện Thiên An Môn năm 1989 

2015 Hội thảo KH cán bộ trẻ các 

trường ĐHSP toàn quốc lần 

thứ V-2015, ĐHSP Hà Nội 

2, NXB GDVN. 
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TT Tên công trình 
N m công 

 ố 
Tên tạp chí 

11 Nhìn lại vai trò hậu phương quốc tế 

- nhân tố góp phần quyết định 

thắng lợi cuộc kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt 

Nam 

2015 Hội thảo Trường chính trị 

Tôn Đức Thắng – An Giang, 

tháng 5/2015 

12 Tương tác quan hệ Mỹ - ASEAN – 

Trung Quốc về vấn đề tranh chấp 

Biển Đông hiện nay 

2016 Số 39 (2/2016), Tạp chí NC 

Ấn Độ và Châu Á. 

 

13 Vấn đề Đài Loan trong đàm phám 

quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ - Trung 

Quốc thập niên 70 thế kỉ XX 

2015 Tháng (9/2015), Tạp chí 

KH&CN ĐH Đà Nẵng. 

 

14 Vấn đề biên giới trong lịch sử quan 

hệ Trung Quốc - Ấn Độ (1949 – 

1991) 

2017 Tạp chí KH&CN Đại học Đà 

Nẵng, số 02 (111), 2017, 

Quyển số 1. 

15 Những hạn chế trong chính sách 

dân tộc – một nguyên nhân làm sụp 

đổ thành quả của cách mạng tháng 

Mười Nga 

2017 Hội thảo 100 năm cách 

mạng tháng Mười Nga tại 

Học viện hành chính khu 

vực 2 (Tp.HCM) ngày 

7/11/2017. 

16 Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 

Mậu thân năm 1968 ở tỉnh Kiến 

Phong 

2017 Hội thảo tại Đại học Bách 

khoa Tp.HCM tháng 

11/2017 

17 Kiến Phong trong Tổng tiến công 

và nổi dậy Mậu Thân 1968 

2017 Nhiều tác giả, 2018, Xuân 

Mậu Thân 1968 tầm vóc một 

cuộc tổng tiến công và nổi 

dậy, Nxb ĐHQG Tp.HCM 

(ISBN: 978-604-73-5826-7). 

18 Những yếu tố góp phần cho sự xuất 

hiện tầng lớp tư sản người Việt ở 

2018 Tạp chí NC Ấn Độ và châu 

Á, số 8 (69) 2018, từ trang 
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TT Tên công trình 
N m công 

 ố 
Tên tạp chí 

Nam kỳ (1897 – 1914) 32 – 38 

 Nguồn gốc xuất thân của tư sản 

người Việt ở Nam kỳ thời Pháp 

thuộc 

2019 Tạp chí NC Ấn Độ và châu 

Á, số 1 (74) 2019, từ trang 

36 – 41 

19 Phong trào Minh Tân kinh tế ở 

Nam kỳ đầu thế kỷ XX, dưới ảnh 

hưởng từ thành công của Minh Trị 

Duy Tân Nhật Bản 

2019 Đồng Tháp xưa và nay, tập 

64, tháng 5/2019, trang 39 - 

44 

 

20 Hoạt động nông nghiệp của tư sản 

người Việt ở Nam kỳ (1897 - 1929) 

2020 Số 11 (96) (tr.58 - 63), 

11/2020, Tạp chí Nghiên 

cứu Ấn Độ và châu Á 

21 Tổ chức hoạt động kinh tế nông 

nghiệp của tư sản người Việt ở 

Nam kỳ (1897 – 1929) 

 

2020 

Nam Bộ đất và người, tập 

XV, ĐHQG Tp.HCM, ISBN 

978-604-73-8093-0 

22 Hoạt động trong phong trào dân tộc 

dân chủ của tư sản người Việt ở 

Nam kỳ (1919 - 1929) 

2020 Hội thảo KH cán bộ trẻ các 

trường ĐHSP toàn quốc, lần 

VIII, ISBN: 978-604-974-

704-5 

 

 

Xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp 

Đồng Tháp, ngày 3   tháng 7  năm 2021 

Ngƣời khai kí tên 

 

 

Nguyễn Thế Hồng 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC 

Họ và tên: ĐINH HỒNG KHOA   Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 24/10/1983  Nơi sinh: Đồng Tháp  

Quê quán: Đồng Tháp    Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ    Năm, nước nhận học vị: 2011 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm: 

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

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa sư phạm Khoa học Xã hội 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  488, Bình Quới, Hòa An, Chợ Mới, An Giang. 

Điện thoại liên hệ:  CQ:  02773882338                NR:             DĐ: 0939181289 

Fax:                                               Email: dinhhongkhoa@gmail.com 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Đại học Đồng Tháp 

Ngành học: Sư phạm Lịch sử   

Nước đào tạo: Việt Nam    Năm tốt nghiệp:  2008 

Bằng đại học 2:     Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

Thạc sĩ chuyên ngành: Lịch sử thế giới Năm cấp bằng: 2011 

Nơi đào tạo: Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

Tiến sĩ chuyên ngành:      Năm cấp bằng: 

Nơi đào tạo: 

Tên luận án: 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

 

Mức độ sử dụng: Cơ bản 
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Tháng 8/2008 Khoa Giáo dục chính trị Giảng viên 

Năm 2012 Khoa Sư phạm Ngữ văn - Sử - Địa Giảng viên 

Năm 2017 Khoa Sử - Địa - Giáo dục chính trị Giảng viên 

Năm 2020 đến nay Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội Giảng viên 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu 

N m   t 

đầu N m 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trƣờng) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 Quan hệ Ấn Độ - Trung 

Quốc giai đoạn 1991 - 

2000 

2010/2011 Trường Chủ nhiệm 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình 
N m công 

 ố 
Tên tạp chí 

1 Vận dụng kĩ thuật trong 

dạy học lịch sử ở trường 

phổ thông 

2021 Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

 

Xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp Cao Lãnh, ngày 3 tháng 7  năm 2021  

Ngƣời khai kí tên 

 

Th.S Đinh Hồng Khoa 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC 

Họ và tên:   PHÙNG THÁI DƢƠNG                         Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh:  19/8/1983                               Nơi sinh: Bến Tre 

Quê quán: Giao Long, Châu Thành, Bến Tre               Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất:  Tiến sỹ                                              Năm, nước nhận học vị: Nga 

Chức danh khoa học cao nhất:                                      Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng Bộ môn Địa lý 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa SP Khoa học xã hội 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 783/2, Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

Điện thoại liên hệ: CQ:   02773.882.338        DĐ: 0939.959.100 

Fax:                                          Email: phungthaiduongdhdt@gmail.com 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ 

Ngành học: Cử nhân Sư phạm Địa lý 

Nước đào tạo:  Việt Nam                                               Năm tốt nghiệp: 2006 

Bằng đại học 2:                                                             Năm tốt nghiệp 

2. Sau đại học: 

Thạc sĩ chuyên ngành:    Địa lý tự nhiên                       Năm cấp bằng: 2009 

Nơi đào tạo: Đại học SP Hà Nội 

Tiến sĩ chuyên ngành:   Khoa học Địa chất và khoáng vật   Năm cấp bằng: 2015 

Nơi đào tạo: Cộng hòa Liên Bang Nga 

Tên luận án: Эколого-геохимическое состояние дельты реки Меконг (республика 

Вьетнам) по результатам изучения донных отложениями (Thành phần địa sinh thái – địa 

hóa học đồng bằng sông Mê kông (Việt Nam) theo kết quả nghiên cứu trầm tích đáy sông) 

3. Ngoại ngữ:          1.    Nga                                   Mức độ sử dụng: trao đổi cơ bản 

                                  2.   Anh                                   Mức độ sử dụng: trao đổi cơ bản 
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

 2006-2007  Đại học Đồng Tháp  Giảng viên 

 2007-2009  Học cao học tại Đại học sư 

phạm Hà Nội 

 Trưởng nhóm Địa lý tự nhiên 

2009-2011  Đại học Đồng Tháp  Giảng viên 

2011-2015 Học nghiên cứu sinh tại 

Liên Bang Nga 

Phó chủ tịch hội sinh viên Thành 

phố Tomsk 

2015-nay  Đại học Đồng Tháp  Trưởng bộ môn Địa lý 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

Số 

TT 
Tên đề tài nghiên cứu 

N m   t 

đầu  n m 

hoàn thành 

Đề tài cấp  

(NN, Bộ, ngành, 

trƣờng) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

1 Nghiên cứu tổng hợp điều 

kiện tự nhiên định hướng 

sử dụng đất đai nông 

nghiệp tỉnh Bến Tre 

2009 Trường Chủ nhiệm 

2 Giải pháp nâng cao năng lực 

tổ chức hoạt động tải 

nghiệm sáng tạo cho sinh 

viên ngành sư phạm Địa lý 

trường Đại học Đồng Tháp 

2015 Trường Chủ nhiệm 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

TT Tên công trình N m công  ố Tên tạp chí 

1 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng 

đến sự hình thành và phát triển 

đất ở tỉnh Bến Tre 

 

2009 

Tạp chí khoa học tự nhiên 

(Đại học sư phạm Hà Nội) 

2 Vai trò của các hệ sinh thái đối 

với việc phát triển kinh tế - xã 

2009 Hội nghị khoa học toàn quốc 

lần thứ 3 (Viện Sinh thái và 
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TT Tên công trình N m công  ố Tên tạp chí 

hội và bảo vệ môi trường ở tỉnh 

Bến Tre 

Tài nguyên sinh vật) 

3 Зональные закономерности 

изменения химического 

состава речных отложений 

сибири и условия его 

формирования (Mô hình khu, 

của sự thay đổi trong thành phần 

hóa học của các trầm tích sông 

của vùng Siberia và điều kiện 

hình thành của nó) 

 

2013 

Tạp chí khoa học Toàn Nga 

(VAK), Đại học Bách khoa 

Tomsk, Liên Bang Nga 

4 Прогноз оседания земной 

поверхности в результате 

извлечения подземных вод на 

станции Хадинь в городе 

Ханой (Вьетнам) на базе 

метода конечных элементов 

(Dự báo lún mặt đất tại trạm Hạ 

Đình (Hà Nội, Việt Nam) do hậu 

quả khai thác nước ngầm theo 

phương pháp phần tử hữu hạn) 

2012 Hội thảo khoa học- thực 

nghiệm dành cho sinh viên 

và nghiên cứu sinh quốc tế 

đang học tập tại Liên bang 

Nga lần thứ 5 

(Đại học Bách khoa Tomsk, 

Liên Bang Nga) 

5 Потенциальный запас 

подземных вод на 

территории г. Ханоя (Вьетнам) 

(Trữ lượng tiềm năng nước dưới 

đất khu vực Hà Nội (Việt Nam)) 

2012 Hội thảo khoa học- thực 

nghiệm dành cho sinh viên 

và nghiên cứu sinh quốc tế  

đang  học  tập   tại Liên bang 

Nga lần thứ 5 

(Đại học Bách khoa Tomsk, 

Liên Bang Nga) 

6 Система тектонических 

разломов и влияние на 

2012 Hội thảo khoa học- thực 

nghiệm dành cho sinh viên 
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TT Tên công trình N m công  ố Tên tạp chí 

строительство (Hệ thống đứt 

gãy kiến tạo và tác động của việc 

xây dựng) 

và nghiên cứu sinh quốc tế 

đang học tập tại Liên bang 

Nga lần thứ 5 

(Đại học Bách khoa Tomsk, 

Liên Bang Nga) 

7 Роль водной экосистемы

  для социально-

экономического развития

 защиты

 окружающей среды в 

зоне устья реки Хамлуонг 

(провинция  Бенче-Вьетнам) 

(Vai trò của hệ sinh thái thủy vực 

đối với sự phát triển kinh tế xã 

hội và bảo vệ môi trường vùng 

cửa sông Hàm Luông) 

2013 Hội thảo khoa học- thực 

nghiệm dành cho sinh viên 

và nghiên cứu sinh quốc tế 

đang học tập tại Liên bang 

Nga lần thứ 5 

(Đại học Bách khoa Tomsk, 

Liên Bang Nga) 

8 Роль наземной 

сельскохозяйственной 

экосистемы для социально-

экономического развития 

защиты окружающей среды в 

зоне устья реки Хамлуонг 

(провинция Бенче-Вьетнам)  

(Vai trò của hệ sinh thái trên cạn 

và nông nghiệp đối với sự phát 

triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi 

trường vùng cửa sông Hàm 

Luông) 

2013 Hội thảo khoa học- thực 

nghiệm dành cho sinh viên 

và nghiên cứu sinh quốc tế 

đang học tập tại Liên bang 

Nga lần thứ 6 

(Đại học Bách khoa Tomsk, 

Liên Bang Nga) 

9 Распределение расходов в 

паводковом и меженном 

2013 Hội thảo khoa học- thực 

nghiệm dành cho sinh viên 
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TT Tên công trình N m công  ố Tên tạp chí 

сезоне в системе стоков реки 

Меконга (Хамлуонг) (Phân bố 

dòng chảy và mực nước trong hệ 

thống các cửa sông Mê Kông 

(Hàm Luông) 

và nghiên cứu sinh quốc tế 

đang học tập tại Liên bang 

Nga lần thứ 6 

(Đại học Bách khoa Tomsk, 

Liên Bang Nga) 

10 Методика исследования 

химического состава донных 

оложений протоки Хамлуонг – 

элемента дельты реки Меконг 

(Вьетнам) (Phương pháp nghiên 

cứu thành phần hóa học tồn tại 

trong trầm tích đáy sông Hàm 

Luông (thuộc hệ thống các cửa 

sông Mê Kông (Việt Nam)) 

2013 Hội nghị khoa học quốc tế 

XVII dành cho nhà khoa học 

trẻ (Đại học Bách khoa 

Tomsk,   Liên   Bang Nga) 

11 Водный режим протоки 

Меконга– Хамлуонг (Chế độ 

dòng chảy sông Mê Kông (cửa 

Hàm Luông) 

2013 Hội thảo những nhà khoa 

học trẻ toàn Nga lần thứ 1 

(Trường ĐH quốc gia 

Novosibirsk, Liên Bang 

Nga) 

12 Разработка устройства по 

взятию образцов речных 

донных отложений (Thiết kế 

dụng cụ lấy mẫu trầm tích đáy 

sông) 

2013 Hội thảo khoa học ứng dụng 

các trường Đại học toàn Liên 

Bang Nga lần thứ 5 (Đại học 

quốc gia Lô mô nô xốp, Liên 

Bang Nga ) 

13 Оборудования и техника 

взятия образцов речных 

донных отложений (Phương 

tiện và kỹ thuật lấy mẫu trầm 

tích đáy sông) 

2013 Hội thảo khoa học ứng dụng 

các trường Đại học toàn Liên 

Bang Nga lần thứ 5 (Đại học 

quốc gia Lô mô nô xốp, Liên 

Bang Nga ) 

14 Эколого-геохимическое  Tạp chí khoa học Toàn Nga 
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TT Tên công trình N m công  ố Tên tạp chí 

состояние поверхностных вод 

и донных отложений в дельте 

Меконга (Вьетнам) (Thành 

phần sinh thái-địa hóa học trong 

nước mặt và trầm tích đáy tại 

vùng Đồng Bằng sông Mê Kông 

(Việt Nam)) 

2014 (VAK), Đại học Nhà nước 

Tomsk, Liên Bang Nga 

15 Содержание меди в донных 

отложениях в зоне устья реки 

Меконг по сравнению с 

другими реками и районами на 

территории Вьетнама (Nghiên 

cứu hàm lượng Đồng (Cu) trong 

trầm tích đáy vùng cửa sông Mê 

Kông, so sánh với các sông và 

vùng khác tại Việt Nam) 

2014 Hội thảo quốc tế về địa chất 

và tài nguyên khoán sản (Đại 

học quốc gia Bê La Rút) 

16 Содержание меди в воде в зоне 

устья реки Меконг по 

сравнению с другими реками и 

районами на территории 

Вьетнама (Nghiên cứu hàm 

lượng Đồng (Cu) trong nước mặt 

vùng cửa sông Mê Kông, so sánh 

với các sông và vùng khác tại 

Việt Nam) 

2014 Hội thảo khoa học thực tế - 

liên vùng năm 2014 (Viện 

khoa học quốc gia Liên 

Bang Nga) 

17 Топография и геоморфология в 

зоне устья реки Хамлуонг 

(Меконг-Вьетнам) (Địa hình và 

địa mạo vùng cửa sông Hàm 

Luông (Mê Kông – Việt Nam) 

2013 Hội thảo khoa học- thực 

nghiệm dành cho sinh viên 

và nghiên cứu sinh quốc tế  

đang  học  tập   tại Liên bang 

Nga lần thứ 7 
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TT Tên công trình N m công  ố Tên tạp chí 

(Đại học Bách khoa Tomsk, 

Liên Bang Nga) 

18 Исследование морфологии 

реки Меконг (Вьетнам) 

(Nghiên cứu hình thái sông Mê 

Kông (Việt Nam)) 

2014 Hội thảo khoa học- thực 

nghiệm dành cho sinh viên 

và nghiên cứu sinh quốc tế 

đang học tập tại Liên bang 

Nga lần thứ 7 

(Đại học Bách khoa Tomsk, 

Liên Bang Nga) 

19 Общая геология в зоне реки 

Меконг (Вьетнам) (Đặc điểm 

chung địa chất vùng cửa sông 

Mê Kông (Việt Nam)) 

2014 Hội thảo khoa học- thực 

nghiệm dành cho sinh viên 

và nghiên cứu sinh quốc tế 

đang học tập tại Liên bang 

Nga lần thứ 7 

(Đại học Bách khoa Tomsk, 

Liên Bang Nga) 

20 Геология под рекой и 

геология- гидрология в зоне 

устья Хамлуонг (Меконг-

Вьетнам) (Địa chất bên dưới 

sông và địa chât thủy văn tại 

vùng cửa sông Hàm Luông (Mê 

Kông-Việt Nam)) 

2014 Hội thảo khoa học- thực 

nghiệm dành cho sinh viên 

và nghiên cứu sinh quốc tế 

đang học tập tại Liên bang 

Nga lần thứ 7 

(Đại học Bách khoa Tomsk, 

Liên Bang Nga) 

21 Прилип и его влияние на сток 

реки Меконг (Вьетнам) (Thủy 

triều và ảnh hưởng của nó đến 

chế độ dòng chảy sông Mê Kông 

(Việt Nam) 

2014 Hội thảo khoa học- thực 

nghiệm dành cho sinh viên 

và nghiên cứu sinh quốc tế 

đang học tập tại Liên bang 

Nga lần thứ 7 

(Đại học Bách khoa Tomsk, 

Liên Bang Nga) 
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TT Tên công trình N m công  ố Tên tạp chí 

22 Исследование содержания 

тяжелых металлов в донных 

отложениях в устье реки 

Меконг (Вьетнам) (Nghiên cứu 

thành phần kim loại nặng trong 

trầm tích đáy tại cùng cửa sông 

Mê Kông (Việt Nam)) 

2014 Hội thảo khoa học- thực 

nghiệm dành cho sinh viên 

và nghiên cứu sinh quốc tế  

đang  học  tập   tại Liên bang 

Nga lần thứ 7 

(Đại học Bách khoa Tomsk, 

Liên Bang Nga) 

23 Среднее содержание ртути 

(Hg) в донных отложениях в 

зоне устья реки Меконг в 

течении 2013-2014 (Hàm lượng 

trung bình Thủy Ngân trong trầm 

tích đáy tại vùng cửa sông Mê 

Kông trong thời kỳ 2013-2014) 

2014 Hội thảo khoa học thực tiễn 

các nhà khoa học trẻ lần 

nghiên cứu về Trái đất lần 7 

(Trường đại học quốc gia 

Novosibirsk) 

24 Возможность

 использования растения 

(водяная ипомея) в целях 

адсорбции тяжелых металлов в 

донных отложениях (Khả năng 

sử dụng thực vật nhằm mục đích 

giảm hàm lượng kim loại nặng 

trong trầm tích đáy sông) 

2014 Hội thảo khoa học thực tiễn 

các nhà khoa học trẻ lần 

nghiên cứu về Trái đất lần 7 

(Trường đại học quốc gia 

Novosibirsk) 

25 Причина ускорения эрозии на 

берегах реки «Тиен» (приток 

реки Меконг, протекающий 

через провинцию Донгтхап, 

Вьетнам) (Nguyên nhân sạt lở 

bờ sông Tiền (đoạn sông chảy 

qua tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam)) 

2014 Hội thảo khoa học thực tiễn 

các nhà khoa học trẻ lần 

nghiên cứu về Trái đất lần 7 

(Trường đại học quốc gia 

Novosibirsk) 

26 Связи между  Tạp chí khoa học Toàn Nga 
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TT Tên công trình N m công  ố Tên tạp chí 

микроэлементным составом 

донных отложений и 

процессами осадконакопления 

в дельте реки Меконг 

(Вьетнам) (Sự liên kết giữa các 

thành phần vi lượng trong trầm 

tích đáy và quá trình lắng đọng 

tại đồng bằng sông Mê Kông 

(Việt Nam)) 

2015 (VAK), Đại học Bách khoa 

Tomsk, Liên Bang Nga 

27 Микроэлементный состав 

донных отложений в дельте 

реки Меконг (республика 

Вьетнам) (Nguyên tố thành phần 

vi lượng trong trầm tích đáy tại 

đồng bằng sông Mê Kông (Việt 

Nam)) 

2015 Tạp  chí  Tài  nguyên 

nước (VAK) 

28 Nghiên cứu và đánh giá hàm 

lượng một số kim loại nặng trong 

trầm tích đáy vùng cửa sông Mê 

Kông 

 

2015 

Tạp chí khoa học tự nhiên và 

công nghệ. Trường đại học 

sư phạm thành phố Hồ Chí 

Minh. 

29 Содержание цика (Zn) в 

донных отложениях в зоне 

устьтя реки Меконг (Thành 

phần Kẽm trong trầm tích đáy 

vùng cửa sông Mê Kông) 

2015 Hội thảo dành cho các nhà 

khoa học trẻ lần 3, Thành 

phố UFA, Liên Bang Nga 

30 Возможность использования 

растения (Бархатцы) в целях 

адсорбции тяжелых металлов в 

донных отложениях (Khả năng 

sử dụng thực vật (Vạn Thọ) 

2015 Hội thảo dành cho các nhà 

khoa học trẻ lần 3, Thành 

phố UFA, Liên Bang Nga 
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TT Tên công trình N m công  ố Tên tạp chí 

nhằm mục đích làm giảm hàm 

lượng kim loại nặng trong trầm 

tích đáy sông. 

31 Bồi dưỡng, đào tạo giáo viên Địa 

lý ở Trường Đại học Đồng Tháp 

đáp ứng yêu cầu đổi mới chương 

trình giáo dục phổ thông sau năm 

2015 

2015 Hội thảo đổi mới giáo dục 

phổ thông và vai trò, nhiệm 

vụ của trường Đại học Đồng 

Tháp 

32 Đổi mới chương trình giáo dục 

phổ thông sau năm 2015 – 

Nhiệm vụ của giảng viên và sinh 

viên các trường sư phạm 

2015 Hội thảo khoa học toàn quốc 

“Bồi dưỡng năng lực cho 

giảng viên các trường sư 

phạm”, Đại học sư phạm Đà 

Nẵng. 

33 Tăng cường các hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo cho sinh viên 

khoa Sư phạm Ngữ văn – Sử - 

Địa nhằm đáp ứng yêu cầu đổi 

mới chương trình giáo dục phổ 

thông sau năm 2015 

2015 Hội thảo Trường Đại học 

Đồng Tháp “Đổi mới công 

tác đào tạo, bồi dưỡng giáo 

viên các ngành sư phạm 

khoa học xã hội nhằm đáp 

ứng yêu cầu giáo dục phổ 

thông sau năm 2015” 

34 Hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

trong dự thảo Chương trình giáo 

dục phổ thông sau năm 2015 

2016 Hội thảo Trường Đại học 

Đồng Tháp “Trải nghiệm 

sáng tạo trong giáo dục phổ 

thông và cuộc thi khoa học 

kỹ thuật dành cho học sinh 

trung học phổ thông” 

35 Triển khai chuyên đề nâng cao 

năng lực xây dựng và tổ chức các 

hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt 

2016 Hội thảo Trường Đại học 

Đồng Tháp “Trải nghiệm 

sáng tạo trong giáo dục phổ 

thông và cuộc thi khoa học 
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TT Tên công trình N m công  ố Tên tạp chí 

cán tại sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Kiên Giang 

kỹ thuật dành cho học sinh 

trung học phổ thông” 

36 Giải pháp phát triển đội ngũ giáo 

viên nhằm đáp ứng đổi mới giáo 

dục trong giai đoạn hiện nay 

2016 Hội nghị khoa học Quốc tế 

"Phát triển đội ngũ giáo viên 

đáp ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục phổ thông", Đại 

học Sư phạm Hà Nội 

37 Bộ môn Địa lý Trường Đại học 

Đồng Tháp trước yêu cầu đổi 

mới căn bản, toàn diện nền giáo 

dục 

2016 Hội thảo khoa học chào 

mừng 50 năm thành lập 

Trường Đại học Cần Thơ 

38 Kết quả nghiên cứu hàm lượng 

kim loại nặng trong trầm tích đáy 

vùng cửa sông Hàm Luông giai 

đoạn 2013-2016 

2016 Hội nghị Địa lý toàn quốc, 

Đại học Quy Nhơn 

39 Những vấn đề cần lưu ý trong 

biên soạn câu hỏi và đề thi trắc 

nghiệm khách quan môn Địa lý 

2017 Tạp chí khoa học Dạy và 

học ngày nay 

40 Giải pháp nâng cao chất lượng 

bồi dưỡng nhà giáo trong các 

chuyên đề về hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo của Trường Đại 

học Đồng Tháp. 

2017 Tạp chí Thiết bị giáo dục  

41 Khung năng lực và đánh giá 

khung năng lực tổ chức hoạt 

động trải nghiệm sáng tạo cho 

sinh viên ngành sư phạm Địa lý, 

Trường Đại học Đồng Tháp 

2018 Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

42 Giải pháp nâng cao năng lực tổ 

chức hoạt động trải nghiệm sáng 

2018 Tạp chí Giáo dục và Xã hội 
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TT Tên công trình N m công  ố Tên tạp chí 

tạo cho sinh viên ngành sư phạm 

Địa lý, Trường đại học Đồng 

Tháp 

43 Bộ môn Địa lý, Trường Đại học 

Đồng Tháp trước yêu cầu đổi 

mới giáo dục 

2018 Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

44 Giải pháp nâng cao hoạt động 

đội TNTP HCM ở trường tiểu 

học vùng ĐBSCL 

2018 Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

45 Hướng chuyển đổi kinh tế xã hội 

và sinh thái của vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long thích ứng Biến 

đổi khí hậu 

2019 Hội nghị khoa học Địa lý 

toàn quốc lần thứ XI 

46 Giải pháp giáo dục ứng phó biến 

đổi khí hậu tại khu vực ĐBSCL 

cho sinh viên ngành Sư phạm 

Địa lí, Trường Đại học Đồng 

Tháp 

2020 Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

47 Giải pháp nâng cao hiệu quả 

giảng dạy hoạt động trải nghiệm 

cho học sinh tiểu học 

2020 Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

48 Đánh giá biến động rừng ngập 

mặn tỉnh Kiên Giang trên cơ sở 

ảnh vệ tinh giai đoạn 1988-2018 

2020 Tạp chí Đại học Thái 

Nguyên 

Đồng Tháp, ngày 3 tháng 7 năm 2021 

Xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp                        Ngƣời khai ký tên 

 

                 TS. Phùng Thái Dƣơng 

 

 



38 
 
 

 
LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC 

Họ và tên: NGUYỄN THANH TÂM  Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 20.06.1982  Nơi sinh: Đồng Tháp  

Quê quán: Tân Mỹ, Lấp Vò, ĐT  Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến Sỹ Năm, nước nhận học vị: 2018, CHLB Đức 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm: 

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

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Sp KHXH, ĐH ĐT 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  Tân Mỹ, Lấp Vò, ĐT   

Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                       DĐ: 0989245309  

Fax:                                                                      Email: nttam@dthu.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: ĐH Cần Thơ 

Ngành học: Sp Địa lý  

Nước đào tạo:  Việt Nam    Năm tốt nghiệp: 2004 

Bằng đại học 2:     Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

Thạc sĩ chuyên ngành: Lí luận và PPDH Địa lý Năm cấp bằng: 2007 

Nơi đào tạo: ĐH SP Hà Nội 

Tiến sĩ chuyên ngành: Giáo dục vì sự PTBV Năm cấp bằng: 2018 

Nơi đào tạo: ĐH Cologne, CHLB Đức. 

Tên luận án: Implementation of Argumentation in Geography Lessons in Vietnam – 

an Analysis of Geography Schoolbook Tasks, Teachers‟ Perceptions and Quality of Pupils‟ 

Written Argumentation 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

2. Tiếng Đức 

Mức độ sử dụng: Tốt 

Mức độ sử dụng: Thông thạo 
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2004 Đại học Đồng Tháp Giảng viên 

2005-2007 ĐH Sp Hà Nội Học viên 

2007-2014 Đại học Đồng Tháp Giảng viên 

2014-2018 ĐH Cologne, Đức Nghiên cứu sinh, PhD 

2018- đến nay Đại học Đồng Tháp Giảng viên 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu 

N m   t 

đầu N m 

hoàn thành 

Đề tài cấp  

(NN, Bộ, 

ngành, trƣờng) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình N m công  ố Tên tạp chí 

1 Implementation of Argumentation in 

Geography Lessons in Vietnam – an 

Analysis of Geography Schoolbook 

Tasks, Teachers‟ Perceptions and 

Quality of Pupils‟ Written 

Argumentation 

2018 Cologne Library, Đức 

2 Argumentation in Geography Lessons 

in Vietnam 

2017 Kỷ yếu hội thảo quốc 

tế về Địa lí tại Hà 

Lan. 

 

 

Xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp 

Đồng Tháp, ngày  3  tháng 7 năm 2021  

                         Ngƣời khai kí tên 

 

 

              TS. Nguyễn Thanh Tâm 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC 

Họ và tên: HOÀNG THỊ VIỆT HÀ  Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 21/12/1983   Nơi sinh: Nghệ An  

Quê quán: Nghệ An     Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sỹ  Năm, nước nhận học vị: 2017, tại Hàn Quốc 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm: 

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

Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Khoa học xã hội, trường Đại học Đồng Tháp 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số nhà 420, tổ 15, Khóm 3, Phường 6, Tp. Cao 

Lãnh, Đồng Tháp.    

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0277.3881.518                  DĐ: 09666-00049 

Fax:                                                                      Email: vietha2112@gmail.com 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1.Đại học:  

Hệ đào tạo: Chính quy  

Nơi đào tạo: ĐHSP Huế 

Ngành học: Sư phạm Địa lý  

Nước đào tạo:  Việt Nam               Năm tốt nghiệp: 2006. 

Bằng đại học 2:     Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

Thạc sĩ ngành/chuyên ngành: Địa lý học  Năm cấp bằng: 2009 

Nơi đào tạo: ĐHSP Hà Nội 

Tên luận văn: Phát triển bền vững nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp 

Tiến sĩ chuyên ngành: Địa lý học (Địa lý nhân văn – Human Geography) 

Năm cấp bằng: 2017 

Nơi đào tạo: Hàn Quốc 

Tên luận án: SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RICE PRODUCTION IN THE 

MEKONG DELTA, VIET NAM. (Phát triển bền vững sản xuất lúa gạo vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long, Việt Nam) 
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3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh:  

2. Tiếng Hàn: TOPIK 5 

    Mức độ sử dụng: Thành thạo 

    Mức độ sử dụng: Thành thạo 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Đơn vị công tác Công việc đảm nhiệm 

2006-đến nay Khoa Địa lý, ĐH Đồng Tháp Giảng dạy, nghiên cứu 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

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

danh giáo sư nhà nước quy định): 

TT Tên đề tài nghiên cứu 

N m   t 

đầu N m 

hoàn thành 

Đề tài cấp  

(NN, Bộ, 

ngành, trƣờng) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 Một số giải pháp phát 

triển bền vững nông 

nghiệp tỉnh Đồng Tháp 

2009 Cấp trường Chủ nhiệm đề tài 

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

nước quy định): Tên công trình, năm công bố, nơi công bố. 

TT Tên công trình N m công  ố Tên tạp chí 

1 Phát triển ngành NTTS tỉnh 

Đồng Tháp trong những năm 

đầu thế kỉ XXI 

tháng 6 – 2010. Hội nghị Khoa học Địa lí 

Toàn quốc lần thứ 5 – Hà 

Nội 

2 Các giải pháp phát triển ngành 

nuôi trồng thủy sản tỉnh Đồng 

Tháp  

Số 2 - 2010. Tạp chí Khoa học – ĐHSP 

Hà Nội, 

3 Nâng cao nhận thức của sinh 

viên về hậu quả của biến đổi 

khí hậu ở vùng ĐBSCL thông 

qua học phần “DÂN CƯ – MÔI 

TRƯỜNG ĐBSCL” ở trường 

ĐH Đồng Tháp 

Tháng 10/2010 

 

Hội nghị Khoa học về biến 

đổi khí hậu toàn cầu tại 

ĐHSP Hà Nội. 

4 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng,  Tháng 11/2010 Hội nghị Khoa học Địa lí 
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TT Tên công trình N m công  ố Tên tạp chí 

vật nuôi trong sản xuất nông 

nghiệp ở vùng ở ĐBSCL nhằm 

ứng phó với hiện tượng biến 

đổi khí hậu 

Đông Nam Á tại Hà Nội  

5 Phát triển cây ăn trái tỉnh Đồng 

Tháp – thực trạng và giải pháp 

Số 6 – 2011, 

tr.74-78 

Tạp chí Khoa học – ĐHSP 

TP. Hồ Chí Minh 

6 Bước đầu xây dựng hệ thống 

tiêu chí đánh giá sự phát triển 

nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp 

theo hướng bền vững 

Tháng 4/2012. 

Số 35/ (69) 

KHXH&NV 

Tạp chí Khoa học – ĐHSP 

TP. Hồ Chí Minh 

7 Rice production in the Mekong 

Delta, Vietnam: Potentialities 

and situation Analysis.  

4/2017 

Vol.6 (1), 77-

92 

Journal of Association of 

Korean Geographers 

8 A comparative Analysis of the 

Motivation for Marriage and 

Relations with their family in 

Vietnam depending on 

Marriage methods: A case of 

Vietnamese Marriage Migrant 

women.  

4/2017, 

Vol 10 (1), 

143- 166 

 

 

Journal of Discourse and 

policy in Social Science, 

9 Sustainable development of 

rice production in the Mekong 

Delta, Vietnam: Achivements, 

constraints and solutions 

6/2017 

The Korean Geography 

Society 

Conference, Chungnam 

University, Korea 

10 Rice production and rice value 

chain in the Mekong Delta, 

Vietnam 

6/2017 

The Korean Cartographic 

Association Conference, 

Sangmyong University.  

11 Development of a spatio-

temporal Model of Migration 

pathways for returned migrant 

Vol 55 (2) 

4/2020, Trang 

123-141 

Journal of the Korean 

Geography Society. 
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TT Tên công trình N m công  ố Tên tạp chí 

workers – forcused on the case 

of Returned migrant workers in 

Nghe An province, Vietnam 

 

12 Sách: Evaluation of 

sustainability of rice 

production in the Mekong 

Delta.  

 

Nhà xuất bản ĐH Sư phạm 

Tp. Hồ Chí Minh, 2020. 

 

Đồng Tháp, ngày 3 tháng 7 năm 2021 
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian 

(Từ tháng/năm đến 

tháng/năm) 

Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 
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IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

Số 

T

T 

Tên đề tài nghiên 

cứu 

N m   t đầu  

n m hoàn 

thành 

Đề tài cấp  

(NN, Bộ, ngành, 

trƣờng 

Trách nhiệm 

tham gia trong  

đề tài 

1 

Đặc điểm khí hậu 

vùng đồng bằng 

sông Cửu Long. 

2011 Trường Chủ nhiệm 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

Stt Tên công trình 
Mức độ 

tham gia 
Nơi công  ố 

N m 

công 

 ố 

1 

Model of Integrated Pollution 

Assessment Atmospheric 

Pollution in Urban Areas 

Associated with High Levels of 

Industrialization. 

Mô hình đánh giá ô nhiễm không 

khí tích hợp ở các khu vực đô thị 

gắn với mức độ công nghiệp hóa 

cao. 

Tác giả 

International science 

and technology 

conference "Earth 

science" 

IOP Conf. Series: 

Earth and 

Environmental 

Science 666 (2021) 

032094 

2021 
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Stt Tên công trình 
Mức độ 

tham gia 
Nơi công  ố 
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công 

 ố 
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Известия РАН. 

Серия 

географическая 
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6 
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деградации к восстановлению. 

Động thái rừng ngập mặn vùng 

đồng bằng sông Cửu Long (Việt 

Nam): từ sự biến mất đến phục hồi. 

Tác giả 
Доклады Академии 

наук. Науки о Земле 
2020 

7 

Изменение пространственной 

структуры мангрового леса 

полуострова Камау (Южный 

Вьетнам) за 30 лет по данным 

Tác giả 
Экосистемы: 

экология и динамика 
2020 
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Stt Tên công trình 
Mức độ 

tham gia 
Nơi công  ố 

N m 

công 

 ố 

спутниковой съемки. 

Sự thay đổi cấu trúc không gian 

của rừng ngập mặn bán đảo Cà Mau 

(Phía Nam Việt Nam) sau 30 năm 

theo hình ảnh vệ tinh. 

8 

Изменение площади и 

пространственного 

распределения мангровых лесов 

на юге Вьетнама по данным 

съемок Ландсат за 30 лет. 

Sự biến đổi về diện tích và sự phân 

bố không gian của rừng ngập mặn ở 

miền Nam Việt Nam dựa trên ảnh 

vệ tinh Landsat sau 30 năm. 

Tác giả 

В сборнике: 

Современные 

методы и средства 

океанологических 

исследований 

(МСОИ-2019). 

Материалы XVI 

Всероссийской 

научно-технической 

конференции. 

2019 

9 

Динамика мангровой 

растительности дельты Меконга 

(Вьетнам) по данным 

спутниковой съемки. 

Động thái của thảm thực vật rừng 

ngập mặn ở Đồng bằng sông Cửu 

Long (Việt Nam) theo ảnh vệ tinh. 

Tác giả 

В сборнике: 

Морские 

исследования и 

образование 

(MARESEDU-2018). 

Труды VII 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

2018 

10 

Обзор результатов исследований 

мангровых лесов в дельте 

Меконга (Вьетнам). 

Tác giả 

В сборнике: VI 

Международная 

научно-

2019 
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Stt Tên công trình 
Mức độ 

tham gia 
Nơi công  ố 

N m 

công 

 ố 

Tổng quan kết quả nghiên cứu về 

rừng ngập mặn ở Đồng bằng sông 

Cửu Long (Việt Nam). 

практическая 

конференция 

"Экологическая 

геология: теория, 

практика и 

региональные 

проблемы. 

11 

Динамика площадей мангровой 

растительности в провинции Ча 

Винь (Вьетнам). 

Biến đổi diện tích thảm thực vật 

rừng ngập mặn ở tỉnh Trà Vinh 

(Việt Nam). 

Tác giả 

В сборнике: VI 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

"Экологическая 

геология: теория, 

практика и 

региональные 

проблемы. 

2019 

12 Phân vùng khí hậu Nam Bộ Tác giả 
Tạp chí khoa học 

ĐHSP Hà Nội 
2012 

13 

Разработка устройства по взятию 

образцов речных донных 

отложений. 

Thiết kế dụng cụ lấy mẫu trầm tích 

đáy sông. 

Tác giả 

Hội thảo khoa học 

ứng dụng các trường 

Đại học toàn Liên 

Bang Nga lần thứ 5. 

Nhà xuất bản 

«Перо», đại học quốc 

gia Lô mô nô xốp 

(Maccova). 

2013 

14 Оборудования и техника взятия Tác giả Hội thảo khoa học 2013 
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Stt Tên công trình 
Mức độ 

tham gia 
Nơi công  ố 

N m 

công 

 ố 

образцов речных донных 

отложений. 

Phương tiện và kỹ thuật lấy mẫu 

trầm tích đáy sông. 

ứng dụng các trường 

Đại học toàn Liên 

Bang Nga lần thứ 5. 

Nhà xuất bản 

«Перо», đại học quốc 

gia Lô mô nô xốp 

(Maccova). 

15 

Содержание меди в донных 

отложениях в зоне устья реки 

Меконг по сравнению с другими 

реками и районами на 

территории Вьетнама. 

Nghiên cứu hàm lượng Đồng (Cu) 

trong trầm tích đáy vùng cửa sông 

Mê Kông, so sánh với các sông và 

vùng khác tại Việt Nam. 

 

Tác giả 

Hội thảo quốc tế về 

địa chất và tài nguyên 

khoáng sản năm 

2014. Phần 2 / Đại 

học quốc gia Bê La 

Rút. Bê La Rút. 
2014 

16 

Содержание меди в воде в зоне 

устья реки Меконг по сравнению 

с другими реками и районами на 

территории Вьетнама. 

Nghiên cứu hàm lượng Đồng (Cu) 

trong nước mặt vùng cửa sông Mê 

Kông, so sánh với các sông và vùng 

khác tại Việt Nam. 

Tác giả 

Hội thảo khoa học 

thực tế - liên vùng 

năm 2014 / Viện khoa 

học quốc gia Liên 

Bang Nga. Liên Bang 

Nga. 

2014 

17 

Топография и геоморфология в 

зоне устья реки Хамлуонг 

(Меконг-Вьетнам) 

Tác giả 

Hội thảo khoa học-

thực nghiệm dành cho 

sinh viên và nghiên 

2014 
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Stt Tên công trình 
Mức độ 

tham gia 
Nơi công  ố 

N m 

công 

 ố 

Địa hình và địa mạo vùng cửa sông 

Hàm Luông (Mê Kông – Việt 

Nam). 

cứu sinh quốc tế đang 

học tập tại Liên bang 

Nga lần thứ 7 - Tổ 

chức tại Trường ĐH 

bách khoa Tomsk – 

Thành phố Tomsk – 

Liên Bang Nga. 

18 

Исследование морфологии реки 

Меконг (Вьетнам). 

Nghiên cứu hình thái sông Mê 

Kông (Việt Nam). 

Tác giả 

Hội thảo khoa học-

thực nghiệm dành cho 

sinh viên và nghiên 

cứu sinh quốc tế đang 

học tập tại Liên bang 

Nga lần thứ 7 - Tổ 

chức tại Trường ĐH 

bách khoa Tomsk – 

Thành phố Tomsk – 

Liên Bang Nga. 

2014 

19 

Общая геология в зоне реки 

Меконг (Вьетнам). 

Đặc điểm chung địa chất vùng cửa 

sông Mê Kông (Việt Nam). 

Tác giả 

Hội thảo khoa học-

thực nghiệm dành cho 

sinh viên và nghiên 

cứu sinh quốc tế đang 

học tập tại Liên bang 

Nga lần thứ 7 - Tổ 

chức tại Trường ĐH 

bách khoa Tomsk – 

Thành phố Tomsk – 

Liên Bang Nga. 

2014 

20 Геология под рекой и геология- Tác giả Hội thảo khoa học- 2014 
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Stt Tên công trình 
Mức độ 

tham gia 
Nơi công  ố 

N m 

công 

 ố 

гидрология в зоне устья 

Хамлуонг (Меконг-Вьетнам). 

Địa chất bên dưới sông và địa chất 

thủy văn tại vùng cửa sông Hàm 

Luông (Mê Kông-Việt Nam). 

 

thực nghiệm dành cho 

sinh viên và nghiên 

cứu sinh quốc tế đang 

học tập tại Liên bang 

Nga lần thứ 7 - Tổ 

chức tại Trường ĐH 

bách khoa Tomsk – 

Thành phố Tomsk – 

Liên Bang Nga. 

21 

Прилип и его влияние на сток 

реки Меконг (Вьетнам). 

Thủy triều và ảnh hưởng của nó đến 

chế độ dòng chảy sông Mê Kông 

(Việt Nam). 

 

Tác giả 

Hội thảo khoa học-

thực nghiệm dành cho 

sinh viên và nghiên 

cứu sinh quốc tế đang 

học tập tại Liên bang 

Nga lần thứ 7 - Tổ 

chức tại Trường ĐH 

bách khoa Tomsk – 

Thành phố Tomsk – 

Liên Bang Nga. 

2014 
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Xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp Ngƣời khai ký tên 
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9/2003 - 
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pháp dạy học Địa lí  

- Địa lí kinh tế - xã hội 
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IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đ  và đang tham gia: 

 [1] Nguyễn Thị Thanh Vân - Chủ nhiệm đề tài ,“Xác định các phương pháp dạy học phù 

hợp với nội dung địa lí 10 cho sinh viên năm 4 khoa Địa lí”, Đề tài KH&CN cấp Cơ sở . 

  [2] Nguyễn Thị Thanh Vân - Chủ nhiệm đề tài (2011), “Tích hợp giáo dục biến đổi khí 

hậu toàn cầu qua môn Địa lí trung học phổ thông”, Đề tài KH&CN cấp Cơ sở. 

  [3] Nguyễn Thị Thanh Vân - Chủ nhiệm đề tài (2012), “Khảo sát thực trạng sử dụng 

bản đồ của SV khoa Địa lí - Trường ĐH Đồng Tháp” Đề tài KH&CN cấp Cơ sở. 

  [4] Nguyễn Thị Thanh Vân – Thành viên nhiệm vụ (2013), “Nâng cao năng lực giáo 

dục bảo vệ môi trường cho SV trường ĐH Đồng Tháp”, Nhiệm vụ NCKH cấp bộ. 

  [5] Nguyễn Thị Thanh Vân – Thành viên nhiệm vụ (2015), “Nâng cao năng lực giáo 

dục bảo vệ môi trường cho giảng viên các trường CĐ-ĐH Sư phạm khu vực Đồng bằng 

sông Cửu Long”,  Nhiệm vụ NCKH cấp bộ. 

  [6] Nguyễn Thị Thanh Vân - Chủ nhiệm đề tài (2017), “ Nâng cao năng lực kiểm tra, 

đánh giá cho sinh viên sư phạm Địa lý”,  Đề tài KH&CN cấp Cơ sở( đang thực hiện). 

2. Sách, giáo trình đ  xuất  ản  

[1]. “Giáo dục vì sự phát triển bền vững”, NXB ĐHSP TP Hồ Chí Minh, Tháng 8/2019 

3. Các công trình khoa học đ  công  ố:  

[1]. Nguyễn Thị Thanh Vân (2011), Thí nghiệm địa lí – Phương tiện dạy học hiệu quả, Tạp 

chí Thiết bị giáo dục, Số 71, tr 32-35. 

[2]. Nguyễn Thị Thanh Vân (2013), Giải pháp rèn luyện kĩ năng bản đồ cho SV địa lí, Tạp 

chí Thiết bị giáo dục. 
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Xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp 

Đồng Tháp, ngày  3 tháng  7  năm 2021 

Ngƣời khai kí tên 

 

 

Th.S Nguyễn Thị Thanh Vân 



55 
 
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC 

Họ và tên:   PHAN VĂN TUẤN                                         Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh:  30/10/1987                                     Nơi sinh: Đồng Tháp 

Quê quán: Bình Hàng Trung, Cao Lãnh, Đồng Tháp           Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất:  Thạc sỹ                           Năm, nước nhận học vị: 2019, Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:                                              Năm bổ nhiệm: 

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

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Nông nghiệp và tài nguyên 

môi trường 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 107, ấp 2, xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Điện thoại liên hệ: CQ:   02773.881.624        DĐ: 0914.033.098 

Fax:                                          Email: pvtuan@dthu.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Đại học Đồng Tháp 

Ngành học: Cử nhân Sư phạm Địa lý 

Nước đào tạo:  Việt Nam                                               Năm tốt nghiệp: 2010 

Bằng đại học 2:  Ngôn Ngữ Anh                                   Năm tốt nghiệp: 2019 

2. Sau đại học: 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý giáo dục                    Năm cấp bằng: 2019 

Nơi đào tạo: Đại học Đồng Tháp 

3. Ngoại ngữ         1.   Anh                                  Mức độ sử dụng: trao đổi cơ bản 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

 Thời gian  Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

 2010-2019  Đại học Đồng Tháp Chuyên viên 

 2019-2021  Đại học Đồng Tháp Giảng viên 
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IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

TT Tên công trình 
N m 

công  ố 
Tên tạp chí 

1 Xây dựng bộ tư liệu phục vụ thiết 

kế bài giảng điện tử địa lý lớp 12 cơ 

bản phần địa lý các vùng kinh tế .  

 

 

2010 

Khóa luận tốt nghiệp Đại học. 

Đại học Đồng Tháp.  

2 Thiết kế dụng cụ lấy mẫu trầm tích 

đáy sông.  

2013 Hội thảo khoa học ứng dụng 

các trường Đại học toàn Liên 

Bang Nga lần thứ 5 

3 Phương tiện và kỹ thuật lấy mẫu 

trầm tích đáy sông.  

 

2013 

Hội thảo khoa học ứng dụng 

các trường Đại học toàn Liên 

Bang Nga lần thứ 5 

4 Đánh giá cảnh quan sinh thái phục 

vụ phát triển nông nghiệp bằng mô 

hình ALES- GIS huyện Cam Lộ, 

tỉnh Quảng Trị (tỉ lệ 1:50.000). 

2013 Tạp chí Khoa học Đại học 

Đồng Tháp 

5 Nghiên cứu hàm lượng Đồng (Cu) 

trong trầm tích đáy vùng cửa sông 

Mê Kông, so sánh với các sông và 

vùng khác tại Việt Nam.  

2014 “Hội thảo quốc tế về địa chất 

và tài nguyên khoán sản năm 

2014”. Phần 2, Đại học quốc 

gia Bê La Rút 

6 Nghiên cứu hàm lượng Đồng (Cu) 

trong nước mặt vùng cửa sông Mê 

Kông, so sánh với các sông và vùng 

khác tại Việt Nam .  

2014 “Hội thảo khoa học thực tế - 

liên vùng năm 2014”. Viện 

khoa học quốc gia Liên Bang 

Nga. 

7 Hàm lượng trung bình Thủy Ngân 

trong trầm tích đáy tại vùng cửa 

sông Mê Kông trong thời kỳ 2013-

2014.  

2014 “Hội thảo khoa học thực tiễn 

các nhà khoa học trẻ lần nghiên 

cứu về Trái đất lần thứ 7”. 

Trường Đại học quốc gia 
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TT Tên công trình 
N m 

công  ố 
Tên tạp chí 

Novosibirsk. 

8 Khả năng sử dụng thực vật nhằm 

mục đích giảm hàm lượng kim loại 

nặng trong trầm tích đáy sông.  

2014 “Hội thảo khoa học thực tiễn 

các nhà khoa học trẻ lần nghiên 

cứu về Trái đất lần thứ 7”. 

Trường Đại học quốc gia 

Novosibirsk. 

9 Địa hình và địa mạo vùng cửa sông 

Hàm Luông (Mê Kông – Việt 

Nam).  

2014 “Hội thảo khoa học-thực 

nghiệm dành cho sinh viên và 

nghiên cứu sinh quốc tế đang 

học tập tại Liên bang Nga lần 

thứ 7” - Tổ chức tại Trường 

ĐH bách khoan Tomsk – 

Thành phố Tomsk – Liên Bang 

Nga. 

10 Nghiên cứu hình thái sông Mê 

Kông (Việt Nam).  

2014 “Hội thảo khoa học-thực 

nghiệm dành cho sinh viên và 

nghiên cứu sinh quốc tế đang 

học tập tại Liên bang Nga lần 

thứ 7” 

11 Đặc điểm chung địa chất vùng cửa 

sông Mê Kông (Việt Nam).  

2014 “Hội thảo khoa học-thực 

nghiệm dành cho sinh viên và 

nghiên cứu sinh quốc tế đang 

học tập tại Liên bang Nga lần 

thứ 7”. 

12 Địa chất bên dưới sông và địa chât 

thủy văn tại vùng cửa sông Hàm 

Luông (Mê Kông-Việt Nam).  

2014 “Hội thảo khoa học- thực 

nghiệm dành cho sinh viên và 

nghiên cứu sinh quốc tế đang 

học tập tại Liên bang Nga lần 

thứ 7”. 
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TT Tên công trình 
N m 

công  ố 
Tên tạp chí 

13 Thủy triều và ảnh hưởng của nó đến 

chế độ dòng chảy sông Mê Kông 

(Việt Nam).  

2014 “Hội thảo khoa học-thực 

nghiệm dành cho sinh viên và 

nghiên cứu sinh quốc tế đang 

học tập tại Liên bang Nga lần 

thứ 7”. 

14 “Bộ môn Địa lý trường Đại học 

Đồng Tháp trước yêu cầu cấp bách 

của công cuộc đổi mới căn bản, 

toàn diện nền giáo dục hiện nay”.  

2016 Kỷ yếu hội nghị khoa học năm 

2016. (Đào tạo giáo viên của 

Khoa SP trường Đại học Cần 

Thơ- Thành quả, thách thức và 

định hướng). 

15 Giải pháp nâng cao chất lượng bồi 

dưỡng nhà giáo trong các chuyên đề 

về hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

của Trường Đại học Đồng Tháp.  

 

2017 

Tạp chí Thiết bị giáo dục (Số 

137) 

16 Những vấn đề cần lưu ý trong biên 

soạn câu hỏi và đề thi trắc nghiệm 

khách quan môn Địa lý.  

2017 Tạp chí Dạy và học ngày nay 

(Số tháng 02), 

17 Giải pháp nâng cao chất lượng bồi 

dưỡng nhà giáo trong các chuyên đề 

về hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

của trường Đại học Đồng Tháp.  

2017 Hội thảo hoạt động bồi dượng 

giáo viên và cán bộ quản lý 

giáo dục khu vực Đồng Bằng 

Sông Cửu Long. 

18 Khung năng lực và đánh giá năng 

lực tổ chức hoạt động trải nghiệm 

sáng tạo cho sinh viên ngành Sư 

phạm Địa lý, Trường Đại học Đồng 

Tháp. 

2017 Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

19 Giải pháp nâng cao năng lực tổ 

chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

cho sinh viên ngành Sư phạm Địa 

2018 Tạp chí Giáo dục và Xã hội 
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TT Tên công trình 
N m 

công  ố 
Tên tạp chí 

lý, Trường Đại học Đồng Tháp.  

20 Giải pháp nâng cao hoạt động tuyên 

truyền phát thanh măng non tại các 

trường THCS vùng ĐBSCL.  

2018 Tạp chí Thiết bị giáo dục 

21 Thực trạng quản lý hoạt động giáo 

dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu 

học huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.  

2018 Tạp chí Giáo dục  và Xã hội 

22 Quản lý hoạt động giáo dục bảo vệ 

môi trường cho sinh viên Trường 

Đại học Đồng Tháp. 

2019 Tạp chí Thiết bị giáo dục 

23 Ứng dụng ảnh viễn thám Landsat8 

xây dựng bản đồ mùa vụ và ước 

đoán sản lượng lúa tỉnh Sóc Trăng.  

2019 Tạp chí khoa học Đại học Cần 

Thơ 

24 Đánh giá mối quan hệ giữa biến 

động sử dụng đất và chỉnh lý các 

đơn vị đất bằng công cụ GIS tại tỉnh 

Vĩnh Long.  

2019 Tạp chí khoa học Kỹ thuật Mỏ- 

Địa chất 

25 Ứng dụng chuỗi ảnh viễn thám 

Landsat 8 xây dựng bản đồ thực 

phủ huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần 

Thơ giai đoạn 2015 – 2018.  

2019 Kỷ yếu hội thảo GIS toàn quốc 

2019 

26 Ứng dụng QGIS cảnh báo nguy cơ 

ngập đê bao tại các xã cù lao huyện 

Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

2021 Thông tin khoa học giáo dục 

Đồng Tháp, ngày 01  tháng 7 năm 2021 

Xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp Ngƣời khai ký tên 

 

ThS. Phan V n Tuấn 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC 

Họ và tên:   HUỲNH THỊ KIỀU TRÂM                               Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh:  25/06/1988          Nơi sinh: Chợ Mới-An Giang 

Quê quán: Long Điền B, Chợ Mới, An Giang                         Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất:  Thạc sỹ                               Năm, nước nhận học vị: Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:                                              Năm bổ nhiệm: 

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

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa SP Khoa học xã hội, ĐHĐT 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khóm 5, Phường 6, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp 

Điện thoại liên hệ: CQ:   02773.882.338        DĐ: 0939.959.133 

Fax:                                          Email: htktram@dthu.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Hệ đại học: Liên thông VLVH 

Nơi đào tạo: Đại học Đồng Tháp 

Ngành học: Cử nhân Sư phạm Địa lý 

Nước đào tạo:  Việt Nam                                               Năm tốt nghiệp: 2013 

Bằng đại học 2:                                                             Năm tốt nghiệp 

2. Sau đại học: 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý giáo dục                       Năm cấp bằng: 2016 

Nơi đào tạo: Đại học Đồng Tháp 

- Tiến sĩ chuyên ngành:                                                Năm cấp bằng:  

Nơi đào tạo:  

- Tên luận án:  

3. Ngoại ngữ:  tiếng Anh                                   Mức độ sử dụng: cơ bản 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

 2015-2020  Đại học Đồng Tháp  Giảng viên khoa QLGD-TLGD 

 2020-nay  Đại học Đồng Tháp  Giảng viên khoa SP KHXH 

mailto:htktram@dthu.edu.vn
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IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

Stt Tên công trình 
Mức độ 

tham gia 
Nơi công  ố 

N m 

công 

 ố 

1 Giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu 

học dưới góc nhìn tâm lý học.  

 

Tác giả Tạp chí Giáo dục và 

xã hội, ISSN 1859-

3917 

 

2016 

2 Khung năng lực và đánh giá năng 

lực tổ chức hoạt động trải nghiệm 

sáng tạo cho sinh viên ngành Sư 

phạm Địa lý, Trường Đại học Đồng 

Tháp 

Tác giả Tạp chí Giáo dục và 

xã hội, ISSN 1859-

3917 

2017 

3 Giải pháp nâng cao năng lực tổ 

chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

cho sinh viên ngành Sư phạm Địa 

lý, Trường Đại học Đồng Tháp. 

 

Tác giả Tạp chí Giáo dục và 

xã hội, ISSN 1859-

3917 

2018 

4 Đổi mới giáo dục phổ thông và yêu 

cầu đối với đội ngũ giáo viên trong 

giai đoạn hiện nay. 

Tác giả Hội thảo Khoa SP Đại 

học Cần Thơ. 

2018 

5 Giải pháp nâng cao hoạt động Đội 

TNTP HCM ở trường tiểu học vùng 

ĐBSCL. 

Tác giả Tạp chí Dạy và học 

ngày nay 

2018 

6 Giải pháp nâng cao hoạt động tuyên 

truyền phát thanh măng non tại các 

trường trung học cơ sở vùng đồng 

bằng sông Cửu Long. 

Tác giả Tạp chí Thiết bị giáo 

dục 

2018 

7 Thực trạng quản lý hoạt động giáo 

dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu 

Tác giả Tạp chí Giáo dục  và 

Xã hội 

2019 



62 
 
 

Stt Tên công trình 
Mức độ 

tham gia 
Nơi công  ố 

N m 

công 

 ố 

học huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. 

8 Cách thức và điều kiện thực hiện 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng 

sống cho học sinh tiểu học tại 

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. 

Tác giả Tạp chí Giáo dục  và 

Xã hội 

2019 

9 Giải pháp nâng cao hiệu quả giảng 

dạy hoạt động trải nghiệm. 

 

Tác giả Tạp chí Giáo dục  và 

Xã hội 

2020 

                                                                   Đồng Tháp, ngày 3  tháng  7  năm 2021 

Xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp Ngƣời khai ký tên 

 

 

 

ThS.Huỳnh Thị Kiều Trâm 

 

  

 


