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LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Lương Hồng Thanh    Giới tính: nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 15/9/1983    Nơi sinh: Tiền Giang 

Quê quán: Nhị Bình Châu Thành Tiền Giang  Dân tộc: kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sỹ     Năm, nước nhận học vị: 2020  

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): khoa LLCT – GDQP và Thể chất 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: ấp Đông A, xã Nhị Bình– Châu Thành – Tiền Giang 

Điện thoại liên hệ:  CQ:    NR:          DĐ: 0907292777 

Fax:                                                           Email: luonghongthanh@tgu.edu.vn  

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: chính quy 

Nơi đào tạo: Đại học sư phạm TDTT 

Ngành học: Giáo dục thể chất  

Nước đào tạo: Việt Nam      Năm tốt nghiệp: 2012 

Bằng đại học 2: Cử nhân Giáo dục quốc phòng – an ninh Năm tốt nghiệp: 2017 
Bằng đại học 2: Cử nhân Luật     Năm tốt nghiệp: 2017  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Giáo dục thể chất   Năm cấp bằng: 2020 

Nơi đào tạo: TrườngĐH TDTT tp 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: B1 

Mức độ sử dụng:  

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2009 - 2017 Trường Đại học Tiềng Giang Chuyên viên 

2017 đến nay  Trường Đại học Tiềng Giang Giảng dạy 
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IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình 
Năm công 

bố 
Tên tạp chí 

1 

Trường Đại học Tiền Giang 
đào tạo nguồn nhân lực đáp 
ứng nhu cầu sản xuất nông 
nghiệp tỉnh Tiền Giang 
 

2018 

Hội thảo quốc gia "Phát triển nông 
thôn Đồng bằng Sông Cửu Long từ 
thực tiễn đến chính sách" của Trung 
tâm Nghiên cứu Chiến lược và 
Chính sách Quốc gia (CSS) và 
Trường Đại học Khoa học XH&NV, 
ĐHQG Tp.HCM 
 

2 

Giải pháp nâng cao hoạt 
động nghiên cứu khoa học 
của sinh viện tại trường Đại 
học Tiền Giang.  
 

2018 

Tạp chí dạy và học ngày nay 
 (chỉ số ISSN 1859-2694) 
 
 

3 

Đánh giá sự phát triển thể 
lực chuyên môn và tốc độ 
đòn Dollyo-Chagi và 
Naeryo-Chagi của nữ VĐV 
lứa tuổi 11-13 trong CLB 
Teakwondo Trường Đại học 
Tiền Giang, đội tuyển năng 
khiếu Teakwondo thành phố 
Mỹ Tho, đội tuyển năng 
khiếu Teakwondo huyện 
Châu Thành tỉnh Tiền Giang 
sau giai đoạn huấn luyện 
ban đầu 
 

2018 

Hội thảo Khoa học Toàn quốc về 
công tác GDTC và TDTT các 
Trường Đại học và cao đẳng năm 
2018 tại Cần Thơ 
(chỉ số ISBN 978-604-965-264-6) 
 

4 

Nghiên cứu thực trạng nội 
dung và tiêu chuẩn đánh giá 
kết quả học tập các học phần 
chuyên ngành giáo dục thể 
chất của sinh viên Trường 
đại học Tiền Giang 

 

2019 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc 
phát triền công tác thể dục thể thao 
trường học“Thực trạng và giải pháp” 
tại Tp.HCM 

 

5 

Nghiên cứu xây dựng tiêu 
chuẩn đánh giá trình độ thể 
lực và kỹ thuật cho sinh viên 
chuyên ngành giáo dục thể 
chất môn cầu lông tại trường 
Đại học Tiền Giang. 

2020 

Hội thảo Khoa học Toàn quốc “Nâng 
cao chất lượng công tác giáo dục thể 
chất và hoạt động thể thao trong 
trường học” Trường Đại học Đà 
Nẵng. 
(chỉ số ISBN 678-604-80-5010-8) 
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Xác nhận của cơ quan 

Tiền Giang, ngày    tháng    năm 2021 

Người khai kí tên 

 

 

 

 

         Ths. Lương Hồng Thanh 


