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                                       LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: LÊ THỊ SON        Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 01/02/1981       Nơi sinh: Tiền Giang 

Quê quán: Bình Phú - Bình Phục Nhứt – Chợ Gạo – Tiền Giang      

 Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ           Năm, nước nhận học vị: 2017- Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên chính           Năm bổ nhiệm: 2020 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Quyền Trưởng khoa 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Lý luận Chính trị - 
Giáo dục Quốc phòng và Thể chất, Trường Đại học Tiền Giang. 

Số năm giảng dạy: 16 năm. 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 69/9G Phạm Thanh – Phường 5 – TP. Mỹ 
Tho – tỉnh Tiền Giang. 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 07233.877248         NR:                  DĐ: 0989.250281 

Fax:                                                                      Email: lethison@tgu.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy;  

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm TP.HCM;  

Ngành học: Giáo dục Chính trị;  

Nước đào tạo: Việt Nam;  

Năm tốt nghiệp: 2004;  

Bằng đại học 2: Ngữ văn Anh;   

Năm tốt nghiệp: 2014 

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ ngành: Triết học;                         Năm cấp bằng: 2009;  
Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM 
- Tiến sĩ ngành: Triết học,                          Năm cấp bằng: 2017;  
Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

2. 

Mức độ sử dụng: Trung bình. 

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

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 
Từ 01/10/2004 đến 
30/11/2010 

Trường Trung học phổ 
thông Chợ Gạo 

Giảng dạy – quản lý 

Từ 01/12/2010 đến nay Trường Đại học Tiền 
Giang 

Giảng dạy – quản lý 

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/ 
Lĩnh vực ứng dụng 

Năm hoàn 
thành 

Đề tài cấp  Trách nhiệm 
tham gia 

trong đề tài 

1 Tính triết học trong tín 
ngưỡng thờ cúng tổ tiên 
của người Việt ở Nam Bộ 

2008 Luận văn 
Thạc sĩ 

Tác giả 

2 Lịch sử Đảng bộ xã Thành 
Công – Gò Công Tây – 
Tiền Giang. 

2014 Trường Thành viên 

3 Tín ngưỡng dân gian của 
cộng đồng người Việt và 
ảnh hưởng của nó trong 
đời sống tinh thần của 
nhân dân tỉnh Tiền Giang. 

2016 Luận án Tiến 
sĩ 

Tác giả 

4 Yếu tố tâm linh trong tín 
ngưỡng thờ cúng tổ tiên 
của cộng đồng người Việt 
ở tỉnh Tiền Giang 

2018 Trường Chủ nhiệm 
đề tài 

5 Tín ngưỡng dân gian của 
cộng đồng người Việt và 
ảnh hưởng của nó trong 
đời sống tinh thần của 
nhân dân tỉnh Tiền Giang. 

2018 Sách chuyên 
khảo 

Chủ biên 

6 Lịch sử Đảng bộ xã Ngũ 
Hiệp – Cai Lậy – Tiền 
Giang. 

2019 Trường Thành viên 

7 Nâng cao chất lượng dạy 
và học các học phần lý 
luận chính trị ở Trường 
Đại học Tiền Giang đến 

(đang 
thực hiện) 

 

Trường 

Chủ nhiệm 
đề tài 
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năm 2025 

8 Tôn giáo học đại cương (đang 
thực hiện) 

Giáo trình Chủ biên 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên đề tài nghiên cứu 

Năm bắt 
đầu/Nă
m hoàn 
thành 

Tên tạp chí 

1 
Nét đẹp văn hóa trong tín 
ngưỡng thờ cúng tổ tiên của 
người Việt ở Nam Bộ 

2011 
 Tạp chí Khoa học công 
nghệ Trường Đại học 
Tiền Giang 

2 
Dấu ấn của Phật giáo Tiểu thừa 
trong đời sống của người Khmer 
Nam Bộ 

2012 
Tạp chí Khoa học công 
nghệ Trường Đại học 
Tiền Giang 

3 
Một số khác biệt trong phong tục 
thờ cúng tổ tiên của ba miền 
Nam – Trung – Bắc ở nước ta 

2014 

Tạp chí Phát triển Nhân 
lực của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

4 
Điểm tương đồng và khác biệt 
giữa tín ngưỡng, tín ngưỡng dân 
gian và tôn giáo 

2014 

Tạp chí Phát triển Nhân 
lực của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

5 

Một vài kinh nghiệm nâng cao 
chất lượng giảng dạy Học phần 
Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin theo học chế 
tín chỉ ở trường Đại học Tiền 
Giang   

2014 

Kỷ yếu Hội thảo khoa 
học – Khoa Lý luận 
chính trị -Trường Đại 
học Tiền Giang 

6 

Gắn lý luận với thực tiễn trong 
giảng dạy triết học Mác – Lênin 
thông qua việc sử dụng ca dao, 
tục ngữ, thơ ca Việt Nam  

2014 

Kỷ yếu Hội thảo khoa 
học – Khoa Lý luận 

chính trị -Trường Đại 
học Tiền Giang 

7 

Vai trò của giảng viên trong việc 
nâng cao năng lực tự học của 
sinh viên. Vận dụng trong giảng 
dạy học phần Những nguyên lý 
cơ bản của chủ nghĩa Mác – 
Lênin tại trường Đại học Tiền 
Giang.  

2015 
Kỷ yếu Hội thảo khoa 
học – Trường Đại học 

Tiền Giang 

8 Tổng quan Hội thảo khoa học 2016 Kỷ yếu Hội thảo khoa 
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“Đổi mới cách dạy, cách học, 
cách kiểm tra đánh giá các học 
phần lý luận chính trị” 

học – Khoa Lý luận 
chính trị -Trường Đại 

học Tiền Giang 

9 

Một số suy nghĩ góp phần nâng 
cao chất lượng đào tạo các học 
phần Lý luận chính trị tại trường 
Đại học Tiền Giang hiện nay 

2016 

Kỷ yếu Hội thảo khoa 
học – Khoa Lý luận 

chính trị -Trường Đại 
học Tiền Giang 

10 

Ảnh hưởng của tín ngưỡng dân 
gian trong đời sống tinh thần của 
người Việt ở Tiền Giang 

2016 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa 
học "Nghiên cứu văn 
hóa dân gian tại tỉnh 
Tiền Giang" - Khoa 

KHXH&NV-Trường 
Đại học Tiền Giang 

11 

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của 
người Việt ở Tiền Giang hiện 
nay 

2016 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa 
học "Nghiên cứu văn 
hóa dân gian tại tỉnh 
Tiền Giang" - Khoa 

KHXH&NV-Trường 
Đại học Tiền Giang 

12 

Tư tưởng của V.I.Lênin về giáo 
dục, đào tạo và sự vận dụng của 
Đảng ta trong công cuộc đổi mới 
hiện nay.  

2017 

Kỷ yếu Hội thảo khoa 
học của Khoa Lý luận 
chính trị - Trường Đại 

học Tiền Giang 

13 

Vai trò của giảng viên trong việc 
nâng cao năng lực tự học cho 
sinh viên trong học phần "Những 
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác - Lênin" tại trường Đại học 
Tiền Giang  

2018 Tạp chí Giáo dục 

14 

Sự giao thoa văn hóa trong tín 
ngưỡng thờ cúng tổ tiên của 
cộng đồng người Việt ở Nam Bộ 
 

2018 
Tạp chí Khoa học 

Trường Đại học Tiền 
Giang 

15 

Vai trò của giảng viên trong việc 
nâng cao kỹ năng tự học cho 
sinh viên trường Đại học Tiền 
Giang  

2018 

Kỷ yếu Hội thảo khoa 
học của Khoa Sư phạm 
- Trường Đại học Tiền 

Giang 

16 
Hiện tượng tôn giáo mới ở Tiền 
Giang hiện nay 

2018 
Kỷ yếu Hội thảo Khoa 
học quốc tế - Trường 

Đại học An Giang 

17 
Vai trò của giảng viên lý luận 
chính trị ở trường Đại học trước 
tác động của cuộc cách mạng 

2018 
Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học của Trường Đại học 
Cần Thơ 
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công nghiệp 4.0 

18 

Đổi mới phương pháp giảng dạy 
theo hướng lấy người học làm 
trung tâm. Vận dụng trong giảng 
dạy học phần Những nguyên lý 
cơ bản của chủ nghĩa Mác- 
Lênin tại trường Đại học Tiền 
Giang hiện nay.  

2018 
Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học của Trường Đại học 
Mở TP.HCM 

19 

Tự phê bình và phê bình trong 
tác phẩm "Đạo đức cách mạng" 
của Hồ Chí Minh và ý nghĩa của 
vấn đề này đối với công tác xây 
dựng Đảng ở chi bộ hiện nay 

2019 
Kỷ yếu Hội thảo khoa 
học Trường Đại học 

Tiền Giang 

20 

Thực hiện “Di chúc” của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, 
bồi dưỡng thế hệ trẻ trong công 
tác giảng dạy của khoa Lý luận 
chính trị - Trường Đại học Tiền 
Giang 

2019 
Kỷ yếu Hội thảo khoa 
học Trường Đại học 

Tiền Giang 

21 

Đổi mới phương pháp giảng dạy 
theo hướng lấy người học làm 
trung tâm nhằm góp phần nâng 
cao chất lượng hoạt động của bộ 
môn ở khoa Lý luận chính trị - 
trường Đại học Tiền Giang. 

2020 
Kỷ yếu Hội thảo khoa 
học Trường Đại học 

Tiền Giang 

Xác nhận của cơ quan 

         Tiền Giang, ngày 27 tháng 02 năm 2021 

Người khai kí tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 

 

 

                                                                             TS.GVC. Lê Thị Son 


