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LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Trần Thanh Phong

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 06/ 06/ 1972

Nơi sinh: Tiền Giang

Quê quán: Xã An Khánh, Châu Thành, Bến Tre Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2011-Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó Trưởng Khoa LLCT-GDQP&TC
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Tiền Giang
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 101/ 4/ 18 Tết Mậu Thân, Phường 4, Mỹ Tho, TG
Điện thoại liên hệ: CQ: 02733.877.246

NR: 07333874773

DĐ: 0918046658

Fax:

Email: ttphong@tgu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:

Hệ đào tạo: Tại chức
Nơi đào tạo: Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh
Ngành học: Giáo dục thể chất
Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1998

Bằng đại học 2:

Năm tốt nghiệp:

2. Sau đại học

-

Thạc sĩ chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Năm cấp bằng: 2011

Nơi đào tạo: Đại học TDTT Bắc Ninh
-

Tiến sĩ chuyên ngành:

Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:
-

Tên luận án

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: Khá

2. Tiếng Nga

Mức độ sử dụng: Trung bình

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1993 - 2005

Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang

Giảng dạy

2005 - Nay

Đại học Tiền Giang

Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1

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

Nghiên cứu sự phát triển hình
thái và thể lực củasinh viên lớp
Cao đẳng Thể dục –Công tác
đội trường Cao đẳng sư phạm
Tiền Giang sau 3 năm học.

1999 -2002

Đề tài cấp Trường

Chủ nhiệm đề tài

2

Lựa chọn các bài tập vận động
nhằm phát triển hình thái và
thể lực cho trẻ 5 tuổi trường
Mầm non Bông Sen tỉnh Tiền
Giang.

2009-2011

Đề tài cấp Ngành

Chủ nhiệm đề tài

3

Xây dựng chương trình GDTC
cho sinh viên trường ĐHTG
theo hướng có nhiều học phần
tự chọn.

2011-2012

Đề tài cấp Trường

Chủ nhiệm đề tài

4

Xây dựng phần mềm hỗ trợ tổ
chức thi đấu các môn thể thao
2018 - 2019 Đề tài cấp Trường
đối kháng áp dụng tại Trường
Đại học Tiền Giang

Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT

Tên công trình

Năm công
bố

1

Đổi mới phương pháp dạy học
giờ thực hành môn chuyên
ngành thể dục các lớp Cao
đẳng Thể dục –Công tác đội ở
Khoa Sư phạm trường ĐHTG.

2008

Tuyển tập NCKH GDTC- BGD&ĐT

2

Một số nguyên tắc, phương
pháp và biện pháp cơ bản rèn
luyện ý chí trong TDTT

2011

Thông tin khoa học và công nghệ
Trường ĐHTG (chỉ số ISSN: 18594530)

3

Đổi mới phương pháp dạy học
thực hành môn GDTC ở
trường ĐHTG.

2014

Kỷ yếu Hội nghị NCKH các trường
ĐH-CĐ Khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long lần 1

4

Đổi mới chương trình GDTC
của trường ĐHTG trong giai
đoạn đào tạo theo học chế tín
chỉhiện nay.

2015

Kỷ yếu Hội nghị NCKH các trường
ĐH-CĐ Khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long lần 2

5

Đánh giá hiệu quả công tác
GDTC của Trường ĐHTG sau
2 năm thực hiện chương trình
đổi mới theo hướng có nhiều

2015

Tạp chí khoa học Trường ĐHTG (chỉ số
ISSN: 1859-4530).

Tên tạp chí

2

học phần tự chọn.

6

Đề xuất các học phần tự chọn
và cách đánh giá môn học giáo
dục thể chất Trường Đại học
Tiền Giang trong giai đoạn đào
tạo theo học chế tín chỉ.

7

Đổi mới chương trình giáo dục
thể chất của Trường Đại học
Tiền Giang trong giai đoạn đào
tạo theo học chế tín chỉ hiện
nay.

8

Hiệu quả công tác giáo dục thể
chất của Trường Đại học Tiền
Giang sau 3 năm thực hiện
chương trình đổi mới theo
hướng có nhiều học phần tự
chọn và đề xuất chương trình
giáo dục thể chất theo thông tư
25/2015/TT-BGDĐT.

2015

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học GDTC các
Trường Đại học và Cao đẳng Đồng
bằng Sông Cửu Long lần thứ 2 năm
2015

2015

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học GDTC các
Trường Đại học và Cao đẳng Đồng
bằng Sông Cửu Long lần thứ 2 năm
2015

2016

1)

Tác dụng của các bài tập vận
động đến sự phát triển hình
thái và thể lực cho trẻ 5 tuổi
Trường mầm non Bông Sen,
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền
Giang.

2016

10

Tài liệu giảng dạy môn Lí luận
và phương pháp GDTC.

2017

11

Thực trạng và giải pháp nâng
cao năng lực tự học, tự rèn
luyện các môn chuyên sâu của
sinh viên ngành CĐ GDTC
Trường ĐHTG.

12

9

13

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học GDTC các
Trường Đại học và Cao đẳng Đồng
bằng Sông Cửu Long lần thứ 3 năm
2016 (chỉ số ISBN 978-604-919-662-

Hội thảo Khoa học quốc tế “Hội nhập
quốc tế về GDTC và TDTT, cơ hội và
thách thức” tại Trường Đại học Sư
phạm TDTT Tp.HCM (chỉ số ISBN

978-604-73-4670-7)

Trường Đại học Tiền Giang
Tạp chí Dạy và học ngày nay (chỉ số

2018

ISSN 1859-2694)

Đánh giá sự phát triển thể lực
chuyên môn và tốc độ đòn
Dollyo-Chagi và NaeryoChagi 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

Kỷ yếu Hội nghị 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-

Nghiên cứu một số bài tập
chuyên môn nhằm nâng cao
thành tích môn nhảy cao kiểu

2018

965-101-4)

Tạp chí Dạy và học ngày nay (chỉ số

ISSN 1859-2694)
3

úp bụng cho sinh viên Trường
Đại học Tiền Giang năm học
2017- 2018.

14

15

16

17

Nghiên cứu những giải pháp
nhằm nâng cao năng lực tự
học, tự rèn luyện các môn
chuyên ngành của sinh viên
GDTC Trường Đại học Tiền
Giang từ năm học 2015 đến
2018.
Xây dựng phần mềm hỗ trợ tổ
chức thi đấu các môn thể thao
đối kháng áp dụng tại Trường
Đại học Tiền Giang.
Ứng dụng một số bài tập
chuyên môn nhằm nâng cao
thành tích nhảy cao kiểu nằm
nghiêng cho học sinh nam lớp
11 ở một số trường THPT
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền
Giang.
Nghiên cứu sự phát triển hình
thái và thể lực của sinh viên
năm thứ nhất (19 tuổi) trường
Đại học Tiền Giang.

2018

Kỷ yếu Hội nghị 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-

965-101-4)

Tạp chí Dạy và học ngày nay (chỉ số
2/2019

2019

ISSN 1859-2694)

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Toàn quốc
về công tác GDTC và TDTT các
Trường Đại học và cao đẳng năm 2019
tại Cần Thơ (chỉ số ISBN 978-604-

965-264-6)

2020

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Toàn quốc
“Nâng cao chất lượng công tác GDTC
và và hoạt động TDTT trong trường
học” tổ chức tại Đại học Đà Nẳng (chỉ

số ISBN 678-604-80-5010-8)
Tiền Giang, ngày tháng năm 2019

Xác nhận của cơ quan

Người khai kí tên
(Ghi rõ chức danh, học vị)

ThS. Trần Thanh Phong

4

