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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  

  Trà Vinh, ngày 21 tháng 01 năm 2021 

  
LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 
Họ và tên:   LÊ THỊ DIỄM PHÚC                              Giới tính: Nữ 
Ngày, tháng, năm sinh:  13/09/1989                            Nơi sinh: Khánh Hòa 

Quê quán:   Hoài Ân – Bình Định                               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): 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Trà Vinh 
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Đa Cần -  Hoàn Thuận - Châu Thành - Trà Vinh 

Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0777.777.043 
Fax:                                                                      Email: diemphuc@tvu.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 
1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy 
Nơi đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh 

Ngành học: Sư phạm Ngữ văn  (Chuyên ngành: Sư phạm Ngữ văn Khmer Nam Bộ) 
Nước đào tạo: Việt Nam                                  Năm tốt nghiệp: 2012 

Bằng đại học 2:                                                Năm tốt nghiệp: 
2. Sau đại học 

- Thạc sĩ ngành: Văn hóa học                        Năm cấp bằng: 2015 
Nơi đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh 

- Tên luận văn: Văn hóa nông nghiệp qua tục ngữ Khmer Nam Bộ 
- Tiến sĩ chuyên ngành: …                              Năm cấp bằng: 

Nơi đào tạo: 
- Tên luận án: 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 
2. 

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

Thời gian Đơn vị công tác Công việc đảm nhiệm 

 12/2013 đến nay  Trường Đại học Trà Vinh  Giảng dạy, 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 

 01  Dự án biên soạn bộ Từ 
điển song ngữ Khmer - 
Việt, Việt - Khmer 

 2014 - 2017  Đề tài cấp Bộ  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 

01 
Bài báo "Sức sống của 
tục ngữ Khmertrong xã 
hội hiện đại"  

2015 Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội 

02 

Bài báo: "Sốt" và nghi 
thức "choong đai" trong 
đời sống người Khmer 
Nam Bộ 

2015 Tạp chí trường Đại học Trà Vinh 

03 

Bài báo “Văn hóa nông 
nghiệp qua các hình ảnh 
được sử dụng trong tục 
ngữ Khmer Nam Bộ" 

2019 Tạp chí Khoa học Trường Đại học 
Sài Gòn 

04 
Bài báo "Dấu ấn văn hóa 
dân tộc qua tục ngữ 
Khmer Nam Bộ"  

2019 Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật 

05 

 Bài báo "Vận dụng sơ đồ 
tư duy trong giảng dạy 
phân môn Tập làm văn 
sách giáo khoa tiếng 
Khmer quyển 6"   

2020 
 
 

 Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

 06  Bài báo "Vận dụng trò 
chơi học tập trong giảng 
dạy phân môn Chính tả 

2020 
  Tạp chí Giáo dục và Xã hội 
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sách giáo khoa tiếng 
Khmer quyển 4"   

 
 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 

 01 Văn hóa nông nghiệp qua 
nội dung và thi pháp của 
tục ngữ Khmer Nam Bộ  
 

2015  Hội thảo khoa học cấp quốc gia "40 
năm Khoa học xã hôi vùng Nam 
Bộ", Viện Khoa học Xã hội vùng 
Nam Bộ. 

02 

Vấn đề học tiếng Khmer 
của sinh viên dân tộc 
Kinh ở trường Đại học 
Trà Vinh - Những khó 
khăn và biện pháp khắc 
phục 

2016 

Hội thảo khoa học cấp Trường 
“Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn 
ở Nam Bộ trong tình hình hiện 
nay”, Trường Đại học Trà vinh. 

03 

Tính cộng đồng - Nét đặc 
trưng trong văn hóa 
người Khmer Nam Bộ 2017 

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: 
“Những vấn đề dân tộc ở vùng Tây 
Nam Bộ trong bối cảnh toàn cầu 
hóa và hội nhập quốc tế”, Viện 
Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ. 

04 

Khảo sát việc sử dụng tục 
ngữ Khmer Nam Bộ 
trong báo chí tiếng 
Khmer hiện nay 

2018 

Hội thảo Khoa học cấp Trường: 
“Văn hóa và Văn học Nam Bộ trong 
thời kỳ hội nhập”, Trường Đại học 
Trà Vinh 

05 

Đặc trưng văn hóa dân 
tộc qua so sánh truyện kể 
Thạch Sanh Lý Thông 
(Kinh) và Chau Sanh 
Chau Thông (Khmer) 

2019 

Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần 
thứ 4 “Những vấn đề giảng dạy 
tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam 
trong thế giới ngày nay”, Trường 
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 
văn. 

06 

Dấu ấn văn hóa Khmer 
Nam Bộ qua tập thơ song 

ngữ ជ"#␣នeដœម*+សe-មច - 

Bước đến thành công của 
NSƯT Sang Sết 

2019 

 Hội thảo quốc gia "Văn học các 
dân tộc thiểu số vùng Nam Bộ - Từ 
truyền thống đến hiện đại", Trường 
Đại học Trà Vinh. 
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07 

Tri thức dân gian gắn với 
yếu tố nước trong đời 
sống của người Khmer 
Nam Bộ" 

2019 

Hội thảo quốc tế: "Văn hóa sông 
nước ở Đông Nam Á bảo tồn và phát 
triển", Trường Đại học Cần Thơ. 

 
Xác nhận của cơ quan 

(Đã ký)  
Người khai kí tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 
(Đã ký) 

 


