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   LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Huỳnh Phong Bá    Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 01/7/1964    Nơi sinh: Tiền Giang 

Quê quán: Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Cử nhân   Năm, nước nhận học vị: 2015-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): Trường Đại học Tiền Giang 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Cửu Hòa, Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, TG 

Điện thoại liên hệ:  CQ:            NR:            DĐ: 0918791002 

Fax:                                                              Email: huynhphongba@tgu.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Từ xa 

Nơi đào tạo: Đại học Huế 

Ngành học: Toán  

Nước đào tạo: Việt Nam    Năm tốt nghiệp: 1999 

Bằng đại học 2: Đại học GDQP-AN  Năm tốt nghiệp: 2015 

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành:     Năm cấp bằng:   

Nơi đào tạo:   

- Tiến sĩ chuyên ngành:      Năm cấp bằng: 

Nơi đào tạo: 

- Tên luận án 

3. Ngoại ngữ: 1.   

2.   

Mức độ sử dụng:   

Mức độ sử dụng:   

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

1984-2004 Trường CĐSP Tiền Giang Giảng dạy GDQP 

2004-2005 Trường CĐCĐ Tiền Giang Giảng dạy GDQP 

2005 - Nay Trường Đại học Tiền Giang Giảng dạy GDQP-AN 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
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1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: KHÔNG 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT T n công    nh Năm công 

   

T n  ạ  ch  

1 

Bài báo khoa học mã ISSN 

“Nghiên cứu lựa chọn một số 

giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng công tác dạy và học môn 

học GDQP-AN tại Trường Đại 

học Tiền Giang” 

2021 Tạp chí Dạy và học ngày nay 

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” 

2020 Tạp chí Dạy và học ngày nay 

3 

Tham luận cấp Tỉnh “Giải 

pháp xây dựng đội ngũ nhà 

giáo đáp ứng yêu cầu nâng cao 

chất lượng giáo dục trên địa 

bàn tỉnh Tiền Giang” 

2019 

Hội thảo KH cấp tỉnh 'Nâng cao đạo 

đức nhà giáo và chất lượng quản trị 

trường học tỉnh TG đáp ứng yêu cầu đổi 

mới căn bản, toàn diện GD&ĐT" Sở 

GD&ĐT - Hội khoa học tâm lý và giáo 

dục tỉnh TG 

4 

Tham luận cấp Tỉnh “Vai trò 

của giảng viên cố vấn trong 

giáo dục đạo đức nghề nghiệp 

cho sinh viên ngành giáo dục 

mầm non” 

2019 

Hội thảo KH cấp tỉnh 'Nâng cao đạo 

đức nhà giáo và chất lượng quản trị 

trường học tỉnh TG đáp ứng yêu cầu đổi 

mới căn bản, toàn diện GD&ĐT" Sở 

GD&ĐT - Hội khoa học tâm lý và giáo 

dục tỉnh TG 

5 

Tham luận cấp Tỉnh “Giải 

pháp xây dựng văn hóa ứng xử 

trong trường học góp phần 

nâng cao chất lương giáo dục 

và đào tạo” 

2019 

Hội thảo KH cấp tỉnh 'Nâng cao đạo 

đức nhà giáo và chất lượng quản trị 

trường học tỉnh TG đáp ứng yêu cầu đổi 

mới căn bản, toàn diện GD&ĐT" Sở 

GD&ĐT - Hội khoa học tâm lý và giáo 

dục tỉnh TG 

6 

Bài báo khoa học mã ISSN 

“Studying and selecting some 

supplementery exercises to 

improve techniquen of 

cushionning the ball with two 

hands for non-major students 

of Tien Giaqng university” 

2019 AGU International Journal of Sciences 

7 

Tham luận cấp Trường: “Thực 

trạng và giải pháp xây dựng 

động cơ học tập GDQP-AN 

cho sinh viên Trường Đại học 

2018 Trường Đại học Tài chính Marketing 
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Tiền Giang” 

8 

Tham luận cấp Tỉnh: “Phát 

huy vai trò của tuổi trẻ tiểu 

vùng duyên hải phía Đông 

đồng bằng Sông Cửu Long 

quảng bá du lịch” 

2018 

Hội thảo Khoa học: "Định hướng liên 

kết phát triển du lịch tiểu vùng duyên 

hải phía Đông Đồng bằng Sông Cửu 

Long 

9 

Tham luận cấp Tỉnh: “Kiến tạo 

văn hóa học đường ở trường 

đại học trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế” 

2018 
Hội Khoa học Tâm lý và giáo dục tỉnh 

Tiền Giang 

10 

Bài báo khoa học: “Nghiên 

cứu xây dựng hệ thống bài tập 

phát triển thể lực cho đội tuyển 

bóng đá nam Trường Đại Học 

Kinh tế Công nghiệp Long An” 

2018 Tạp chí Khoa học và đào tạo thể thao 

11 

Tham luận cấp Trường: “Sự 

phát triển môn Bóng chuyền 

hơi làm phong phú và đa dạng 

cho phong trào tập luyện trong 

môi trường giáo dục” 

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") 

12 

Tham luận cấp Khoa: “Nghiên 

cứu khoa học lịch sử đối với 

sinh viên chuyên ngành Lịch 

sử - Địa lý tại Khoa Sư phạm, 

Trường Đại học Tiền Giang” 

2018 

Hội thảo Khoa học: Giải pháp hữu hiệu 

tăng cường hoạt động NCKH ở Khoa 

Sư phạm Trường Đại học Tiền Giang 

13 

Tham luận cấp Trường: 

“Trường Đại học Tiền Giang 

Với việc xây dựng văn hóa 

trường học” 

2017 
Hội Khoa học tâm lý và giáo dục tỉnh 

Tiền Giang 

14 

Tham luận cấp Trường: “Dạy 

chữ và dạy người góp phần 

hình thành phẩm chất, năng 

lực cho học sinh, sinh viên” 

2016 
Hội Khoa học tâm lý và giáo dục tỉnh 

Tiền Giang 

Xác nhận của cơ quan                 Tiền Giang, ngày 12 tháng 12 năm 2021 

                   Người khai k    n 

                    (Ghi rõ chức danh, học vị) 

 

 

        CN. Huỳnh Phong Bá 


