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PHỤ LỤC III 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
(Kèm theo Thông tư số:           /           /TT-BGDĐT ngày   tháng   năm        

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

UBND TỈNH TRÀ VINH 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH  

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

  …………, ngày 27 tháng 01 năm 2021 

  
LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 
Họ và tên:  LÊ THỊ THANH TÂM                                           Giới tính: Nữ 
Ngày, tháng, năm sinh:  09/06/1962                                       Nơi sinh: Hà Nội 

Quê quán: xã Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An         Dân tộc: Kinh 
Học vị cao nhất:    Tiến 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): Phó Trưởng phòng Nghiên cứu VH-XH 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM. 
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 21/19 đường Lê Trực, phường 7, Q. Bình Thạnh, TPHCM 

Điện thoại liên hệ:  CQ:               NR:                 DĐ: 0948098768 
Fax:                                                                      Email: tamltt@yahoo.com.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO   
1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính qui 
Nơi đào tạo: Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh 

Ngành học: Ngữ văn 
Nước đào tạo: Việt Nam                                   Năm tốt nghiệp: 1987 

Bằng đại học 2: Cử nhân Anh văn                    Năm tốt nghiệp: 1997 
2. Sau đại học 

- Thạc sĩ ngành/chuyên ngành: Ngôn ngữ học        Năm cấp bằng: 2005 
Nơi đào tạo: Đại học Khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh 

- Tên luận văn: Hiện tượng chuyển nghĩa trong tiếng Việt (có liên hệ với tiếng Nga). 
- Tiến sĩ chuyên ngành: Ngôn ngữ học                     Năm cấp bằng: 2005 

Nơi đào tạo: Đại học Khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh 
- Tên luận án: Cơ sở tri nhận của hiện tượng chuyển nghĩa trong tiếng Việt( trên cứ liệu nhóm 
từ định hướng và nhóm từ chỉ vị trí tiếng Việt (so sánh với tiếng Nga) 
3. Ngoại ngữ: 1. Cử nhân Nga văn 

2. Cử nhân Anh văn 

Mức độ sử dụng: Thành thạo 

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

Thời gian Đơn vị công tác Công việc đảm nhiệm 

 1987 – 1990 Nhà máy may Горняка, thành phố 
Пракопeк tỉnh Кeмeрово Liên Bang 
CHXHCN Xô Viết (Liên Xô cũ) 

 Làm thông dịch viên tiếng Nga tại 
nhà máy may Горняка, thành phố 
Пракопeк tỉnh Кeмeрово thuộc 
Liên Bang CHXHCN Xô Viết 
(Liên Xô cũ) 

 1990 – 1999  Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ 
Chí Minh. 

 Giảng viên (Khoa ngoại ngữ)- 
Trường Đại học Y Dược TPHCM. 

1999 – 2008 Trung tâm KHXH& NV thành phố Hồ 
Chí Minh 

Chuyên viên Ban nghiên cứu Văn 
hóa – Mỹ học. 

2006 – 2008 Viện nghiên cứu Xã hội thành phố Hồ 
Chí Minh 

Phó Trưởng Ban nghiên cứu Văn 
hóa – Xã hội tại Viện nghiên cứu 
Xã hội TPHCM 

2009 – 2017 Viện nghiên cứu Phát triển thành phố 
Hồ Chí Minh 

Phụ trách phòng nghiên cứu Văn 
hóa – Xã hội tại Viện nghiên cứu 
Phát triển TPHCM 

2017 – 2021 Viện nghiên cứu Phát triển TPHCM. Chuyên gia nghiên cứu- nghỉ hưu. 

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 Xây dựng văn hóa ngoại 
thành trong quá trình đô thị 
hóa ở TP.HCM 

 1999-2000  Đề tài cấp Viện  Đã nghiệm thu 

 2 Du lịch văn hóa và vấn đề 
giữ gìn bản sắc văn hóa 
dân tộc ở TP.HCM 

 1999 - 2000  Đề tài cấp Viện  Đã nghiệm thu 

3 Giáo dục thị hiếu thẩm mỹ 
cho thanh niên ở TP.HCM 

 2000 - 2001  Đề tài cấp Viện  Đã nghiệm thu 

4 Khảo sát đời sống văn hóa  
của công nhân ở khu chế 
xuất, khu công nghiệp tại 
TPHCM 

 2001 - 2002  Đề tài cấp Viện  Đã nghiệm thu 

5 Nghiên cứu các giải pháp 
cải thiện điều kiện sống 
của lao động phổ thông 
nhập cư ở KCX-KCN tại 
TPHCM 

 2003 - 2004  Đề tài cấp Viện  Đã nghiệm thu 

6 Phong trào  xây dựng nếp 
sống văn minh và gia đình 
văn hóa ở TPHCM. 

 2004 - 2005  Đề tài cấp Viện  Đã nghiệm thu 
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7 Những biến đổi trong ẩm 
thực văn hóa tại TPHCM. 

 2005 - 2006  Đề tài cấp Viện  Đã nghiệm thu 

8 Một số vấn đề xây dựng và 
quản lý thiết chế văn hóa 
hiện nay tại TPHCM. 

 2006 - 2007  Đề tài cấp Viện  Đã nghiệm thu 

9 Xây dựng gia đình văn hóa 
ở thành phố Hồ Chí Minh 

 2007-2008  Đề tài cấp Viện  Đã nghiệm thu 

10 Hoạt động quảng cáo ở 
thành phố Hồ Chí Minh: 
nhìn từ khía cạnh văn hóa 

 2007- 2008  Đề tài cấp Viện  Đã nghiệm thu 

11 Ảnh hưởng của trò chơi 
truyền hình đối với giới trẻ 
ở TP.HCM 

 2009 - 2010  Đề tài cấp Viện  Đã nghiệm thu 

12 Xây dựng môi trường văn 
hóa ở Thành phố Hồ Chí 
Minh theo hướng văn minh 
hiện đại 

 2013 - 2014  Đề tài cấp Viện  Đã nghiệm thu 

13 XD ý thức pháp luật của 
thanh niên ở TP. HCM. 

 2014 - 2015  Đề tài cấp Viện  Đã nghiệm thu 

14 Biến đổi văn hóa gia đình 
ở thành phố Hồ Chí Minh  

 2015- 2016  Đề tài cấp Viện  Đã nghiệm thu 

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  Tìm hiểu hiện tượng chuyển 
nghĩa của nhóm từ chỉ hướng 
không gian  trong tiếng Việt 
(có liên hệ với tiếng Nga). 

2009  Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống - số 06 
(176)- 2010 

 2  Tìm hiểu hiện tượng chuyển 
nghĩa của nhóm từ chỉ hướng 
không gian  trong tiếng Việt 
(có liên hệ với tiếng Nga). 

2010   
Hội ngữ học toàn quốc năm 2010 
 

 3. Các tham luận đã công bố tại hội thảo các cấp: tên tham luận, năm diễn ra hội thảo, tên và 
cấp hội thảo 

TT Tên tham luận Năm diễn ra 
hội thảo Tên và cấp hội thảo 

        

 
Xác nhận của cơ quan Người khai kí tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị)   
                                                                                             

 

 TS. LÊ THỊ THANH TÂM 


