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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: BÙI THỊ LUYẾN                                                            Giới tính: Nữ 
Ngày, tháng, năm sinh: 24/04/1986                                                    Nơi sinh: Bến Tre 

Quê quán:  Xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre              Dân tộc: Kinh 
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                            Năm, nước nhận học vị:  2015, 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): Bộ môn Sư phạm Ngữ văn và Ngôn ngữ 
Khmer, Khoa Ngôn ngữ - Văn hoá – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ. 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 37C, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh 
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0949.482.081 

Fax:                                                                      Email: btluyen@tvu.edu.vn 
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 
Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ 
Ngành học: Sư phạm Ngữ Văn 

Nước đào tạo:  Việt Nam                                 Năm tốt nghiệp: 2008 
Bằng đại học 2: Ngôn ngữ Anh                       Năm tốt nghiệp: 2022 (dự kiến) 

2. Sau đại học 
- Thạc sĩ ngành/chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn và Tiếng Việt. 

Năm cấp bằng: 2015 
Nơi đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ 
- Tên luận văn: Tác động của việc sử dụng phương pháp giao tiếp trong dạy học đối với việc nâng 
cao năng lực diễn đạt bằng tiếng Việt cho sinh viên Khmer trong môn Tiếng Việt thực hành 

- Tiến sĩ chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học Ngữ văn       Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh 

- Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

2. Tiếng Khmer 

Mức độ sử dụng: Khá tốt (bậc 4) 

Mức độ sử dụng: Tốt  
 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 
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Thời gian Đơn vị công tác Công việc đảm nhiệm 

8/2008-10/2009 Trường Đại học Trà Vinh Giảng dạy 

11/2009- 6/2011 Trường Đại học Hoàng gia 
Pnômpênh,Vương quốc 

Campuchia 

Học tiếng Khmer 

(Học bổng Hiệp định) 

7/2011 – nay Trường Đại học Trà Vinh Giảng dạy và Nghiên cứu khoa học 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh 
giáo sư nhà nước quy định): 

TT Tên đề tài nghiên cứu 

Năm bắt 
đầu/Năm 

hoàn 
thành 

Đề tài cấp (NN, 
Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 
tham gia trong 

đề tài 

1. 
Dự án "Biên soạn Bộ từ điển 

song ngữ Việt - Khmer và 
Khmer - Việt" 

2014/2018 Cấp Quốc gia Thành viên 

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 Năm công 
bố Tên tạp chí 

1 

Bài báo “Hiệu quả của 
phương pháp giao tiếp 
trong việc nâng cao năng 
lực diễn đạt bằng tiếng Việt 
cho sinh viên Khmer”  

tháng 7/2016 
Tạp chí Khoa học - Trường Đại học 

Trà Vinh, số 22, tr.88-98. 

 

2 

Bài báo “Phát triển chương 
trình và tổ chức các hoạt 
động đào tạo ngành Sư 
phạm Ngữ văn Khmer Nam 
Bộ theo định hướng phát 
triển năng lực” 

tháng 
12/2017 

Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm – 
Đại học Đà Nẵng, số 25 (04), tr. 48 – 

56. 

3 

Bài báo “Phát triển năng 
lực sử dụng tiếng Việt cho 
học sinh Khmer cấp Trung 
học Cơ sở trên địa bàn tỉnh 
Trà Vinh – Tính cấp thiết, 
thực trạng và giải pháp”  

tháng 3/2018 
Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, số 425, kì 1 tháng 3 năm 

2018, tr. 27 – 32. 

4 
Bài tham luận “Năng lực 
giao tiếp và vấn đề nâng 
cao năng lực giao tiếp bằng 

tháng 
11/2016 

Kỉ yếu Hội thảo khoa học cấp Trường 
“Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn ở 

Nam Bộ trong tình hình hiện nay”, 
Đại học Trà Vinh. 
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tiếng Việt cho sinh viên 
Khmer trường Đại học Trà 
Vinh” 

5 

Bài tham luận “Nâng cao 
năng lực sử dụng tiếng Việt 
cho HS Khmer bậc THCS 
trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 
– Tính cấp thiết, thực trạng 
và giải pháp” 

tháng 7/2017 

Kỉ yếu Hội thảo Quốc gia “Nghiên 
cứu Liên ngành về Ngôn ngữ và 

Giảng dạy Ngôn ngữ lần thứ hai”, 
NXB Đại học Huế 

ISBN: 978-604-912-755-7. 

6 

Bài tham luận “Phát triển 
năng lực giao tiếp tiếng 
Việt cho sinh viên 
Campuchia ở Trường Đại 
học Trà Vinh dựa trên 
phương pháp giao tiếp” 

tháng 6/2018 

Kỉ yếu Hội thảo Quốc gia “Nghiên 
cứu Liên ngành về Ngôn ngữ và 

Giảng dạy Ngôn ngữ lần thứ ba”,  
NXB Đại học Huế 

ISBN: 978-604-912-755-7 

7 

Bài tham luận “Đặc trưng 
văn hoá dân tộc của thành 
ngữ tiếng Việt (trong sự so 
sánh với thành ngữ của một 
số dân tộc khác)” 

tháng 8  

năm 2018 

Hội thảo khoa học cấp Trường “Văn 
hoá và văn học Nam Bộ trong thời kì 

hội nhập”, NXB Khoa học Xã hội 

ISBN:978-604-956-371-3 

8 

Bài tham luận “Writing in 
Vietnamese and English in 
the light of Appraisal 
Theory” 

tháng 2/2019 
• Conference: 15th Annual CamTESOL 

Conference on English Language 
Teaching: Teachers as Learners, 

Cambodia 

9 

Bài tham luận: "Dạy học 
tiếng Khmer cho học sinh 
tiểu học theo định hướng 
phát triển năng lực - Nhìn 
từ góc độ đổi mới phương 
pháp dạy học của giáo 
viên" 

tháng 5/2019 

Kỉ yếu hội thảo quốc tế "Nghiên cứu 
liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy 

Ngôn ngữ lần thứ IV" 

NXB Đại học Huế 

ISBN:978-604-912-755-7 

10 

Bài tham luận "Khảo sát 
truyện kể Khmer trong 
chương trình Sách giáo 
khoa cấp Tiểu học hiện 
hành" 

tháng 7  

năm 2019 

Hội thảo khoa học quốc gia "Văn học 
các dân tộc thiểu số vùng Nam Bộ - 

Từ truyền thống đến hiện đại" 

 

11 

Bài báo “Dạy học tạo lập 
văn bản nghị luận xã hội 
theo phương pháp giao tiếp 
nhằm phát triển năng lực 
giao tiếp cho người học” 

 tháng 
5/2020 

Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, số477, kì 1, tháng 5/2020, 

23-27, ISSN 2354-0753 

12 
Bài báo “Tổ chức dạy học 
phát triển vốn từ tiếng 
Khmer cho học sinh dựa 

tháng 8/2020 Tạp chí Giáo dục và Xã hội - Hiệp hội 
các trường ĐH, cao đẳng Việt Nam, 
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trên chương trình sách giáo 
khoa Tiếng Khmer quyển 3, 
quyển 4” 

ngành Giáo dục học, Số đặc biệt tháng 
8/2020, 324-328, ISSN1859-3917 

13 

Bài báo “Thiết kế và sử 
dụng đồ dùng dạy học tiếng 
Khmer cho học sinh Trung 
học cơ sở” 

tháng 8/2020 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội - Hiệp hội 
các trường ĐH, cao đẳng Việt Nam, 

ngành Giáo dục học, Số đặc biệt tháng 
8/2020, 336-342, 351, ISSN1859-

3917 

14 

Bài báo “Dạy học đọc hiểu 
các tác phẩm văn xuôi Trà 
Vinh sau năm 1975 trong 
chương trình Ngữ văn địa 
phương cấp Trung học cơ 
sở theo hướng phát triển 
năng lực” 

tháng 9/2020 
Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, 486, Kì 2 tháng 9/2020, 26-

31, ISSN 2354-0753 

15 

Bài báo “Evaluative stance 
in Vietnamese and English 
writing by the same 
authors: A corpus-
informed appraisal study” 

tháng 
01/2021 

Research in Corpus Linguistics 
(RiCL, ISSN 2243-4712) 

  
Xác nhận của cơ quan giới thiệu             Người khai kí tên 

               (Ghi rõ chức danh, học vị) 
 

 

 

                                                                                                               Thạc sĩ Bùi Thị Luyến 


