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LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: LÊ THỊ ÁNH VÂN  Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 10-11-1982 Nơi sinh: Cai Lậy - Tiền Giang 

Quê quán: Ấp Láng Biển, xã Mỹ Phước Tây, TX. Cai Lậy, Tiền Giang 

Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ   Năm, nước nhận học vị: 2012, 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): Khoa LLCT-GDQP&TC, Trường 
Đại học Tiền Giang. 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 142B, Nguyễn Văn Giác, Phường 3, TP. Mỹ Tho, 
Tiền Giang. 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 073.6250200 NR: 073.3879484        DĐ: 0946622280 

Fax:                                                           Email: lethianhvan@tgu.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: 2004 

Bằng đại học 2: Tiếng Anh    Năm tốt nghiệp: 2014 

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Chính trị học  Năm cấp bằng: 2012  

Nơi đào tạo: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh  

- Tiến sĩ chuyên ngành:    Năm cấp bằng: 

Nơi đào tạo: 

- Tên luận án 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

2. Tiếng  

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 

10/2004-5/2008 
Khoa Kinh tế-Xã hội, Trường CĐ 

Cộng đồng Tiền Giang (nay là 
Trường ĐH Tiền Giang) 

Giáo vụ khoa 

5/2008-Nay 
Khoa Lý luận chính trị, Trường 

ĐH Tiền Giang 
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  Năm bắt 
đầu/Năm 

hoàn 
thành 

Đề tài cấp (NN, 
Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 
tham gia trong đề 

tài 

1 

Tác động của cuộc vận động 
“Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh” 
đối với hoạt động học tập, rèn 
luyện của sinh viên Trường 
Đại học Tiền Giang (Khóa 14-
Khóa 17)  

2015-2018 Cấp trường Thành viên 

2 

Nâng cao chất lượng dạy và 
học các học phần lý luận chính 
trị ở trường Đại học Tiền 
Giang đến năm 2025 

2021-2022 Cấp trường Thành viên 

3 

Tạo hứng thú đối với sinh viên 
trong học tập học phần Tư 
tưởng Hồ Chí Minh tại Trường 
Đại học Tiền Giang 

2021-2022 Cấp trường Chủ nhiệm 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình 
Năm công 

bố Tên tạp chí 

1 Bác Hồ với thiếu nhi Việt Nam 2011 Thông tin Mỹ Tho 

2 

Quan điểm, tấm gương Hồ Chí 
Minh về học tập suốt đời 

2011 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục & 
Đào tạo, Nhà xuất bản Lao động - xã 
hội 

3 Xuân như có Bác ở đâu đây 2012 Thông tin Mỹ Tho 

4 Đánh cho Mỹ cút, đánh cho 2012 Thông tin Khoa học - Công nghệ 
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ngụy nhào - Tư tưởng chiến 
lược, đỉnh cao của nghệ thuật 
kết thúc chiến tranh 

Trường Đại học Tiền Giang, ISSN 
1859-4530 

5 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con 
đường cách mạng Việt Nam 
qua tác phẩm "Đường kách 
mệnh." 

2012 Kỷ yếu Hội thảo khoa học: "Tác phẩm 
Đường Cách mệnh với cách mạng Việt 
Nam - Những vấn đề lí luận và thực 
tiễn" 

6 

Vài kinh nghiệm trong kiểm 
tra, đánh giá việc tự học học 
phần Tư tưởng Hồ Chí Minh 
của sinh viên Trường Đại học 
Tiền Giang 

2015 Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Hoạt động 
tự học, tự nghiên cứu của sinh viên 
Trường Đại học Tiền Giang: Thực trạng 
và giải pháp" 

7 

Giao lưu ẩm thực giữa Tiền 
Giang với các vùng miền trong 
cả nước và một số quốc gia 
trên thế giới 

2015 Kỷ yếu hội thảo khoa học “Giá trị văn 
hóa ẩm thực Tiền Giang” 

8 

Vài suy nghĩ về việc tạo hứng 
thú học tập đối với học phần 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

2016 Kỷ yếu hội thảo khoa học “Đổi mới 
cách dạy, cách học, cách kiểm tra đánh 
giá các học phần Lý luận chính trị” 

9 

Ảnh hưởng của Cách mạng 
Tháng Mười Nga và Luận 
cương về vấn đề dân tộc và 
vấn đề thuộc địa của V.I.Lênin 
đến đường lối cứu nước của 
Nguyễn Ái Quốc 

2017 Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Di sản của 
V.I.Lênin đối với sự nghiệp đổi mới ở 
Việt Nam hiện nay” 

10 

Lịch sử Đảng bộ xã Mỹ Phước 
Tây - Thị xã Cai Lậy (1930-
2014) 

2018 Lịch sử Đảng bộ xã Mỹ Phước Tây - 
Thị xã Cai Lậy (1930-2014)  

11 

Con đường rèn luyện đạo đức 
cách mạng cho đội ngũ cán bộ, 
đảng viên hiện nay qua tác 
phẩm “Đạo đức cách mạng”  

2019 Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Tác phẩm 
“Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh - Những giá trị trường tồn” 

12 

Mối quan hệ giữa Đảng với 
dân - Từ lời dặn của Hồ Chí 
Minh trong Di chúc đến bài 
học trong xây dựng Đảng hiện 
nay 

2019 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Thực hiện 
“Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
về công tác xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng và phục vụ nhân dân trong giai 
đoạn hiện nay. 

13 

Một vài suy nghĩ về giải pháp 
nâng cao chất lượng hoạt động 
của Bộ môn tại khoa Lý luận 
chính trị - Trường Đại học 
Tiền Giang 

2020 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Giải pháp 
nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ 
môn ở các trường đại học, cao đẳng 
hiện nay” 
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Xác nhận của cơ quan 

Tiền Giang, ngày 28 tháng 02 năm 2021 

Người khai kí tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 

 

 

 

Ths. Lê Thị Ánh Vân  
     


