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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 … tháng…….. năm…… 

  
LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 
Họ và tên:  TRẦN THANH BÌNH                      Giới tính: Nam 
Ngày, tháng, năm sinh:  04/3/1958                     Nơi sinh: Hà Nội 

Quê quán:  Sơn Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh     Dân tộc: Kinh 
Học vị cao nhất:  Tiến sĩ (PhD)                          Năm, nước nhận học vị: 1995, Liên bang Nga 

Chức danh khoa học cao nhất:                            Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):      Phó Giám đốc 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Công ty CPDVXBGD Gia Định 
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: J77, chung cư Sinh Lợi, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình 
Chánh, TPHCM 
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0903798777 

Fax:                                                                      Email: ttbinh@xuatbangiadinh.vn 
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 
Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội 
Ngành học: Ngữ văn 

Nước đào tạo: Việt Nam                                  Năm tốt nghiệp: 1979 
Bằng đại học 2:                                                Năm tốt nghiệp: 

2. Sau đại học 
- Thạc sĩ ngành/chuyên ngành: …                   Năm cấp bằng: 

Nơi đào tạo: 
- Tên luận văn: 

- Tiến sĩ chuyên ngành: Lí luận và PPDH Ngữ văn  Năm cấp bằng: 1995 
Nơi đào tạo: Bộ môn Lí luận và PPDH Ngữ văn,  Khoa Tiếng Nga và văn học Nga, Trường 
Đại học Sư phạm Quốc gia Sankt-Peterburg mang tên A.I. Ghertxen (Liên bang Nga) 
- Tên luận án: Nghiên cứu và dạy học tác phẩm của Lev Tolstoy trong nhà trường phổ thông 
Việt Nam 
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3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Nga 

2. 

Mức độ sử dụng: khá 

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

Thời gian Đơn vị công tác Công việc đảm nhiệm 

1975 – 1979  Sinh viên khoa Ngữ văn 
trường Đại học Tổng hợp 
Hà Nội. 
 

  

1980 – 1988:  Khoa Ngữ văn trường Đại 
học Sư phạm Quy Nhơn 
(Bình Định). 
 

 Giảng viên 

1989 – 1995 Bộ môn Lí luận và phương 
pháp dạy học Ngữ văn, 
khoa Tiếng Nga và Văn 
học Nga, trường Đại học 
Sư phạm quốc gia Sant-
Peterburg mang tên A.I. 
Ghertxen (Liên bang Nga). 

 

Nghiên cứu sinh 

2005 – 2008 Ban biên tập Ngữ văn NXB 
Giáo dục tại TP. Hồ Chí 
Minh. 

 

Biên tập viên 

2009 – 2010 Trung tâm Kiểm định chất 
lượng giáo dục - đào tạo, 
Uỷ viên Hội đồng khoa học 
Trường Cán bộ quản lí giáo 
dục TP. Hồ Chí Minh (Bộ 
Giáo dục và Đào tạo). 

Phó Giám đốc phụ trách 

Từ tháng 11/2010 
đến nay 

Công ty CP Dịch vụ xuất 
bản giáo dục Gia Định 

Phó Giám đốc 

Từ… đến nay (xem 
mục này có cần 
không?) 

Bộ môn Sư phạm Ngữ văn, 
khoa Ngôn ngữ-Văn hoá-
Nghệ thuật Khmer Nam 
Bộ, trường Đại học Trà 
Vinh 

Giảng viên cơ hữu 

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 Đề tài cấp (NN, Trách nhiệm 
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đầu/Năm 
hoàn thành 

Bộ, ngành, 
trường) 

tham gia trong đề 
tài 

 1  Tài liệu dạy học Ngữ văn 
địa phương THCS tỉnh An 
Giang 

 2012-2013  Tỉnh  Thành viên 

 2  Dạy học truyện ngắn Việt 
Nam hiện đại theo hình 
thức chuyên đề 

 2018-2019  Trường  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 

 SÁCH 

  
 Tài liệu dạy học Ngữ văn địa phương 
THCS tỉnh An Giang (đồng tác giả) 

 2013 (tái 
bản nhiều 
lần) 

 NXBGDVN 

 Tài liệu dạy học Ngữ văn địa phương 
THCS tỉnh Đăk Lăk (đồng chủ biên) 

 2018 (tái 
bản nhiều 
lần) 

 NXBGDVN 

Tài liệu dạy học Ngữ văn địa phương 
THCS tỉnh Đồng Nai (chủ biên) 

2018 NXBGDVN 

Đạo đức 1 (bộ SGK Chân trời sáng 
tạo) (chủ biên) 

2020 NXBGDVN 

Sách giáo viên Đạo đức 1 (bộ SGK 
Chân trời sáng tạo) (chủ biên) 

2020 NXBGDVN 

Vở bài tập Đạo đức 1 (bộ SGK Chân 
trời sáng tạo) (chủ biên) 

2020 NXBGDVN 

Thiết kế kế hoạch dạy học Đạo đức 1 
(bộ SGK Chân trời sáng tạo) (chủ 
biên) 

2020 NXBGDVN 

Đạo đức 2 (bộ SGK Chân trời sáng 
tạo) (đồng chủ biên) 

2021 NXBGDVN 

Sách giáo viên Đạo đức 2 (bộ SGK 
Chân trời sáng tạo) (đồng chủ biên) 

 NXBGDVN 

Vở bài tập Đạo đức 2 (bộ SGK Chân 
trời sáng tạo) (đồng chủ biên) 

 NXBGDVN 

BÁO Mấy ý kiến về đọc hiểu văn bản văn 
học Việt Nam lớp 10 (chương trình 
chuẩn) 

11/2007 Tạp chí Dạy và học 
ngày nay 

Mấy nhận xét về cách viết tên riêng 
nước ngoài 

2007 Niên giám “Bình luận 
văn học”, NXB Văn 
hoá Sài Gòn 

Phương pháp nghiên cứu tiểu sử nhà 8/2008 Tạp chí Dạy và học 



4 
 

văn trong giảng dạy văn học ngày nay 

 Cấu trúc bài học trong SGK Văn học 
của Liên bang Nga 

1/2009 Tạp chí Giáo dục 

Mấy ý kiến về nguyên tắc xây dựng 
chương trình Văn học nước ngoài 

4/2009 Tạp chí Giáo dục 

Tổ chức và hướng dẫn học sinh đọc 
ngoại khoá văn học 

10/2009 Tạp chí Giáo dục 

Dạy học đối thoại - điều kiện để phát 
huy chủ thể học sinh 

2010 “Góp phần xây dựng 
trường học thân thiện, 
học sinh tích cực”, 
NXB Giáo dục 

Định hướng xây dựng chương trình và 
biên soạn tài liệu dạy học Ngữ văn địa 
phương THCS 

11/2010 Tạp chí Dạy và học 
ngày nay 

Nâng cao hiệu quả giờ trả bài làm văn 
ở trường THPT 

12/2010 Tạp chí Giáo dục 

Người lữ hành dũng cảm 5/2011 Tạp chí Khoa học Đại 
học Sài Gòn 

Một số phận vinh quang và cay đắng 9/2012 Tạp chí Khoa học Đại 
học Sài Gòn 

K.Rưlêep – nhà thơ của khởi nghĩa 
Tháng Chạp 

2012 “Ngữ văn – Những 
vấn đề nghiên cứu và 
giảng dạy”, NXB Văn 
học 

Về việc xây dựng chương trình, sách 
giáo khoa mới sau năm 2015 

4/2013 Tạp chí Giáo dục và 
xã hội 

Tiếp cận chương trình giáo dục theo 
định hướng phát triển năng lực người 
học 

12/2014 Tạp chí Khoa học 
quản lí giáo dục 

Phát triển chương trình giáo dục và 
phát triển chương trình nhà trường 

2/2015 Tạp chí Giáo dục và 
xã hội 

Một số vấn đề về phát triển chương 
trình nhà trường 

2/2015 Tạp chí Giáo dục 

Nghiên cứu cấu trúc bài học trong 
phương pháp giảng dạy văn học của 
Liên bang Nga 

3/2015 Tạp chí Khoa học 
quản lí giáo dục 

Lí luận và thực tiễn giáo dục - dạy học 
của L. Tolstoy 

9/2015 Tạp chí Khoa học 
quản lí giáo dục 

Tích hợp trong SGK Ngữ văn theo 
định hướng phát triển năng lực học 
sinh 

6/2016 Tạp chí Giáo dục 
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Giới thiệu một bộ SGK Văn học lớp 11 
của Liên bang Nga 

7/2016 Tạp chí Dạy và học 
ngày nay 

 Thiết kế thử nghiệm bài dạy học Tiếng 
Việt lớp 5 theo định hướng phát triển 
năng lực học sinh 

9/2016 Tạp chí Dạy và học 
ngày nay 

Thiết kế bài học tích hợp Ngữ văn 6 
theo quan điểm phát triển chương 
trình nhà trường 

10/2016 Tạp chí Giáo dục 

Cấu trúc bài học trong SGK Ngữ văn 
theo định hướng phát triển năng lực 
người học 

11/2016 Tạp chí Giáo dục và 
xã hội 

Tích hợp và việc biên soạn SGK Ngữ 
văn theo định hướng phát triển năng 
lực người học 

2017 Tạp chí Khoa học 
(Khoa học xã hội và 
nhân văn), Trường 
ĐHSP TPHCM 

Suy nghĩ về quản lí chương trình giáo 
dục địa phương khi thực hiện chương 
trình giáo dục phổ thông tổng thể 

10/2017 Tạp chí Khoa học 
quản lí giáo dục 

Xung quanh vấn đề dạy học Ngữ văn 
địa phương trong môi trường văn hoá 
địa phương 

2018 “Văn hoá và văn học 
Nam Bộ trong thời kì 
hội nhập”, NXB 
KHXH 

Tiếp cận PPDH văn dựa trên phản hồi 
của HS 

2018 “Văn hoá và văn học 
Nam Bộ trong thời kì 
hội nhập”, NXB 
KHXH 

Quản lí việc đổi mới PPDH theo định 
hướng phát triển năng lực ở trường 
phổ thông hiện nay 

2018 “Bồi dưỡng nâng cao 
năng lực quản trị nhà 
trường”, NXB Đại học 
Huế 

Lí luận và thực tiễn giảng văn trong di 
sản của GS. Lê Trí Viễn 

2019 “Lê Trí Viễn – Bản 
tổng phổ tài hoa”, 
NXB ĐHSP TPHCM 

Tiếp cận lí thuyết đối thoại giáo dục 3/2019 Tạp chí Khoa học xã 
hội TP. Hồ Chí Minh 

Xây dựng chủ đề, chuyên đề học tập 
Ngữ văn trong giai đoạn hiện nay 

2019 “Nghiên cứu, giảng 
dạy văn học và 
GS.NGND Hoàng 
Như Mai”, NXB Đại 
học Quốc gia TPHCM 

Môn Đạo đức và SGK Đạo đức trong 
chương trình giáo dục phổ thông 2018 

2020 “Phát triển năng lực 
đội ngũ nhà giáo và 
cán bộ quản lí giáo 
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dục đáp ứng yêu cầu 
thực hiện chương trình 
giáo dục phổ thông 
mới”, NXB Đại học 
Huế 

 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 

 1  Nhìn lại một số vấn đề 
chính tả trong sách giáo 
dục hiện nay 

 2008  Hội thảo quốc gia “Giáo dục ngôn 
ngữ tại Việt Nam”, TP. Hồ Chí 
Minh 

 2  Phác thảo mô hình SGK 
Ngữ văn THCS sau 2015 

 2014  Hội thảo quốc gia “Dạy học Ngữ 
văn trong bối cảnh đổi mới căn bản, 
toàn diện giáo dục phổ thông”, TP. 
Hồ Chí Minh 

3 Thiết kế dạy học tích hợp 
văn bản Bài học đường 
đời đầu tiên (chương 
trình Ngữ văn 6) 

2016 Hội thảo quốc gia “Nghiên cứu và 
giảng dạy Ngữ văn ở Nam Bộ hiện 
nay”, Trà Vinh 

4 Thái độ giá trị dưới góc 
độ giá trị học và giá trị 
học sư phạm 

2019 Hội thảo quốc tế “Giáo dục giá trị 
trong nhà trường”, TP. Hồ Chí Minh 

5 Tư duy đối thoại trong 
tương tác sư phạm của 
người giáo viên Ngữ văn 
hiện nay 

2019 Hội thảo quốc tế “Các vấn đề mới 
trong khoa học giáo dục: tiếp cận 
liên ngành và xuyên ngành”, Hà Nội 

 
Xác nhận của cơ quan Người khai kí tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 
 


