LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Bùi Thanh Minh

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 23/01/1984

Nơi sinh: Tiền Giang

Quê quán: An Hóa – Châu Thành – Bến Tre

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Cử nhân

Năm, nước nhận học vị: 2008-Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất: Cử nhân

Năm bổ nhiệm: 2008

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Tiền Giang
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Ấp Long Thạnh, xã Long An, huyện Châu Thành,
tỉnh Tiền Giang.
Điện thoại liên hệ: CQ: 02733.877.246

DĐ: 0989211641

Fax:

Email: buithanhminh@tgu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Trần Đại Nghĩa
Ngành học: Giáo dục Quốc phòng – An ninh
Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2017

2. Sau đại học

- Thạc sĩ ngành:

Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:
3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: B

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

01/2009 – 31/8/2017

Trường Đại học Tiền Giang

Chuyên viên

01/9/2017 đến nay

Trường Đại học Tiền Giang

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

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

1

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

Tên công trình

Năm công
bố

1

Bài báo khoa học mã ISSN:
Một số biện pháp đấu tranh
chống thông tin xấu độc trên
không gian mạng cho sinh viên
trong giai đoạn hiện nay

2020

2

Bài báo khoa học mã ISSN:
Một số giải pháp nhằm nâng
cao nhận thức cho sinh viên
Trường Đại học Tiền Giang về
các quan điểm sai trái, thù
địch trên mạng Internet hiện
nay

2019

3

Bài tham luận cấp Khoa: Nâng
cao năng lực nghiên cứu khoa
học của đội ngũ giảng viên trẻ
ở Trường Đại học hiện nay

Tên tạp chí

Tạp chí Dạy và học ngày nay

Tạp chí Dạy và học ngày nay

2018

Hội thảo Khoa học: Phát triển năng lực
tự học cho sinh viên Trường ĐH Tiền
Giang thông qua hoạt động dạy học lĩnh
vực khoa học tự nhiên ở Khoa Khoa học
Tự nhiên Trường Đại học Tiền Giang

4

Bài tham luận cấp Trường:
Tầm quan trong, sự ảnh hưởng
của GDTC trong môi trường
trường học và đời sống hiện
nay

2018

Trường Đại học Lao động - Xã hội (Hội
thảo " Nâng cao chất lượng giảng dạy
môn học GDTC và phát triển các hoạt
động TDTT cho sinh viên Trường Đại
học Lao động - Xã hội")

5

Bài tham luận cấp Tỉnh: Giáo
dục ý thức phòng chống bào
lực học đường để kiến tạo văn
hóa học đường ở các cơ sở
giáo dục nghề nghiệp

2018

Hội Khoa học Tâm lý và giáo dục tỉnh
Tiền Giang

6

Bài báo khoa học mã ISSN:
Nghiên cứu lựa chọn một số
giải pháp nhằm nâng cao hiệu
quả công tác giáo dục thể chất
(GDTC) cho sinh viên không
chuyên GDTC Trường Đại học
Tiền Giang

2018

7

Bài báo khoa học mã ISSN:
nâng cao ý thức phòng, chống
chiến lược “diễn biến hòa
bình” cho sinh viên Trường
Đại học Tiền Giang hiện nay

2018

Xác nhận của cơ quan

Tạp chí Dạy và học ngày nay

Tạp chí Dạy và học ngày nay

Tiền Giang, ngày 28 tháng 02 năm 2021
Người khai kí tên

Bùi Thanh Minh
2

