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UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Họ và tên: Trần Minh Đức
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 11/12/1979
4. Nơi sinh: An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam
5. Nguyên quán: Tam Ngọc, Tam Kỳ, Quảng Nam
6. Đơn vị công tác:

Chương trình Văn hóa học
Khoa KHXH&NV, ĐH Thủ Dầu Một, Bình Dương

7. Học vị cao nhất: Tiến sĩ. Năm đạt học vị 2015
8. Chức danh khoa học:
9. Chức danh nghiên cứu: 
10. Chức vụ: Giảng viên
11. Liên lạc:

TT Cơ quan Cá nhân

1 Địa chỉ
Khoa KHXH&NV, trường ĐH Thủ Dầu 
Một, Số 06 Trần Văn Ơn, phường Phú 
Hòa, thành phố Thủ Dầu Một

Số 1011, khu phố 4, phường Phú 
Thọ, thành phố Thủ Dầu Một 

2 Điện thoại 0916233264
3 Email ductm@tdmu.edu.vn

12. Trình độ ngoại ngữ: 

TT Tên ngoại ngữ
Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu
Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB

1 Tiếng Anh X X X X
13. Thời gian công tác:

Thời gian Nơi công tác Chức vụ
Từ năm 2004 đến 2014 Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lâm Đồng Biên tập viên
Từ năm 2015 đến nay Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Giảng viên

14. Quá trình đào tạo:
Bậc đào 
tạo

Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành Tên luận án tốt nghiệp

Đại học 2000- 2004 ĐH Đà Lạt Việt Nam học Tốt nghiệp
Thạc sĩ 2008-2010 ĐH Đà Lạt Lịch sử Việt Nam Người Hmông ở Lâm Đồng

Tiến sĩ 2011-2014

Học viện khoa học xã 
hội – Viện Hàn lâm 
khoa học xã hội Việt 
Nam

Nhân học
Những biến đổi trong sản xuất 
nông nghiệp của người Mạ tỉnh
Lâm Đồng

15. Các khóa đào tạo khác (nếu có):
Văn bằng/ 
Chứng chỉ

Thời gian Nơi đào tạo Tên khóa đào tạo

Chứng chỉ 2011 – 2012 Trường ĐH KHXH&NV Nghiệp vụ sư phạm giảng dạy ĐH-CĐ
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TPHCM
Chứng chỉ 2013 – 2014 Trường ĐH  Ngoại ngữ Huế Anh văn B2 khung châu Âu
Chứng nhận 2016 – 2017 Trường ĐH Thủ Dầu Một Kỹ năng giảng dạy ISW
Chứng nhận 2016 – 2017 Trường ĐH An Giang Kỹ năng Công tác xã hội
Chứng nhận 2016 – 2017 Trường ĐH Thủ Dầu Một Phương pháp nghiên cứu liên ngành
Chứng nhận 2016 – 2017 Trường ĐH Thủ Dầu Một Tư duy biện luận ứng dụng
Chứng nhận 2016 – 2017 Trường ĐH Thủ Dầu Một Tư duy nghiên cứu khoa học

Chứng nhận 2017– 2018
Trường ĐH  Ngân hàng 
TPHCM

Công nghệ thông tin căn bản

Chứng nhận 2018– 2019 Trường ĐH Thủ Dầu Một Kỹ năng giảng dạy Eleaning
16. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu:
16.1 Lĩnh vực chuyên môn:

- Lĩnh vực: Nhân học, Dân tộc học, Văn hóa, Tôn giáo, Xã hội học
- Chuyên ngành: Nhân học, Dân tộc học, Văn hóa

16.2 Hướng nghiên cứu:
     -  Nhân học, Dân tộc học, Văn hóa, Tôn giáo, Xã hội học
II. NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO
2.1. Đề tài/ dự án:

T
T

Tên đề tài/ dự án

Mã số & 
cấp quản lý/
Thuộc 
chương 
trình

Thời 
gian 
thực 
hiện

Kinh 
phí
(triệu 
đồng)

Chủ 
nhiệm/ 
Tham gia

Ngày 
nghiệm
thu

Kết 
quả

1
Khảo sát  nguồn nhân lực  chất  lượng
cao tại các doanh nghiệp FDI ở Bình
Dương (đang thực hiện)

Cấp cơ sở 12 tháng 40 Tham gia

2.2.  Hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh:

TT
Tên học viên cao học,
nghiên cứu sinh 

Tên luận văn/ luận án
Năm tốt 
nghiệp

Bậc đào
tạo

Vai trò 
hướng dẫn
(chính hay 
phụ)

Sản phẩm 
của đề tài/ dự
án
(chỉ ghi mã 
số)

1
Nguyễn Thị Xuân 
Phương

Quá trình mưu sinh của 
người Khơ me huyện Phú 
Giáo, tỉnh Bình Dương

2019 Thạc sĩ
Hướng dẫn 
chính

III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ
1. Sách: 
1.1 Sách xuất bản Quốc tế: 
1.2. Sách xuất bản trong nước:

TT Tên sách Nhà xuất bản
Năm
xuất
bản

Tác giả/ 
đồng tác giả

Bút danh

Sản phẩm
của đề tài/ dự

án
(chỉ ghi mã

số)

1
Cán bộ trẻ Trường ĐH Sư phạm TPHCM
mở rộng lần thứ III

Nxb ĐH Sư 
phạm TPHCM

2017 Đồng tác giả
Trần
Minh
Đức

ISBN: 978-
604-958-087-

1

2
Thương mại và phân phối - CODI lần I 
năm 2018

Nxb Nông 
nghiệp

2018 Đồng tác giả
Trần 
Minh 
Đức

ISBN: 978-
604-60-2860-

4

3 International tourist development in 
Vietnam and Malaysia: Issues and 
directions (2018)

Nxb Đại học 
Quốc gia 
TPHCM

2018 Đồng tác giả Trần
Minh
Đức

ISBN: 978-
604-73-6406-

0

4 Giáo dục đại học - Chuẩn hóa và hội nhập Nxb Chính trị 2018 Đồng tác giả Trần ISBN
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quốc tế Quốc gia Hà 
Nội

Minh
Đức

2018

5 Doanh nghiệp nữ trong các mạng công 
nghiệp 4.0 

Nxb Hồng 
Đức

2018 Đồng tác giả Trần
Minh
Đức

ISBN: 978-
604-89-5381-

2

6 Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây 
Nguyên lần II năm 2018

Nxb Nông 
nghiệp

2018 Đồng tác giả Trần
Minh
Đức

ISBN: 978-
604-60-2782-

9

7 Đào tạo giáo viên trong bối cảnh cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0

Nxb Đại học 
Thái Nguyên

2018 Đồng tác giả Trần
Minh
Đức

ISBN: 978-
604915759-2

2. Các bài báo:
2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế: 
2.2. Đăng trên tạp chí trong nước:

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí, trang đăng bài 
viết, năm xuất bản

Số hiệu
ISSN

Sản phẩm 
của đề tài/ dự
án
(chỉ ghi mã 
số)

Ghi 
chú

1
Trần Minh Đức, Tăng Bạt Hổ- Cánh tay đắc lực của phong trào Đông du.
Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 3 năm 2010.

ISSN
2010

Tác giả

2
Trần Minh Đức,  Về việc định canh định cư của người Hmông ở Lâm
Đồng (trường hợp xã Rô Men). Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 10
năm 2010.

ISSN
2010

Tác giả

3
Trần Minh Đức,  Nương rẫy trong đời sống các dân tộc Tây Nguyên.Tạp
chí Thông tin Khoa học xã hội số 6 năm 2011.

ISSN
2011

Tác giả

4
Trần Minh Đức, Việc định canh định cư của người Hmông ở Lâm Đồng.
Tạp chí Đại học Sài Gòn số 7 năm 2011.

ISSN
2011

Tác giả

5
Trần Minh Đức, Bảo vệ và phát triển rừng ở Lâm Đồng. Tạp chí Dân tộc
& Thời đại số 152 năm 2012.

ISSN
2012

Tác giả

6
Trần Minh Đức, Biến đổi trong sản xuất nương rẫy dẫn đến Biến đổi trong
đời sống văn hóa các dân tộc tại chỗ Tây Nguyên. Tạp chí Dân tộc & Thời
đại số 154 năm 2013.

ISSN
2013

Tác giả

7
Trần Minh Đức, Biến đổi trong trồng trọt vùng người Mạ xã Đinh Trang
Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng và một số vấn đề đặt ra. Tạp chí
Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên số 9 năm 2014.

ISSN
2014

Tác giả

8

Trần Minh Đức,  Một  số vấn đề đặt  ra hiện nay trong phát  triển nông
nghiệp của người Mạ ở Lâm Đồng (trường hợp người Mạ xã Đinh Trang
Thượng, huyện Di Linh). Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn số 3 năm
2014.

ISSN
2014

Tác giả

9
Trần Minh Đức, Giao lưu và tiếp biến văn hóa của người Mạ ở Lâm Đồng.
Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung số 5 năm 2014.

ISSN
2014

Tác giả

10

Trần Minh Đức, Về việc phát huy vai trò già làng, trưởng bản vùng đồng
bào dân tộc thiểu số (trường hợp địa bàn tỉnh Lâm Đồng). Tạp chí Thông
tin Khoa học xã hội số 10 năm 2014.

ISSN
2014

Tác giả

11
Trần Minh Đức - Nguyễn Văn Giác, Trao đổi xung quanh nhân vật lịch sử
Trần Cao Vân. Tạp chí Xưa & Nay, số 471, tháng 5 năm 2016.

ISSN
2016

Đồng 
tác giả

12 Trần Minh Đức, Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp vùng đồng bào ISSN Tác giả

3



dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Tạp chí Quản lý kinh tế, số 86, tháng 1 năm
2018.

2018

13
Trần Minh Đức, Pháp luật bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Việt Nam
– Những thiếu hụt cần bổ sung.  Tạp chí khoa học Học viện Phụ nữ Việt
Nam số 2 năm 2018.

ISSN
2018

Tác giả

14
Trần Minh Đức, Bảo tồn văn hóa Tây Nguyên trong thời kỳ hội nhập quốc
tế, Tạp chí Thông tin khoa học xã hội, số 432, tháng 12 năm 2018.

ISSN
2018

Tác giả

2.3.  Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/ Hội thảo Quốc tế:

TT
Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/ Hội thảo, thời gian tổ chức, nơi 
tổ chức

Số hiệu
ISBN

Sản phẩm 
của đề tài/ dự
án
(chỉ ghi mã 
số)

Ghi 
chú

1

Trần Minh Đức, Nhiều bất lợi trong sản xuất nông nghiệp của đồng bào
dân tộc thiểu số Việt Nam (qua tìm hiểu các dân tộc thiểu số Tây Nguyên).
Hội thảo khoa học quốc tế “Toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu và phát triển
bền vững” do  Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức ngày 28 tháng 4 năm
2017.      

2017
Tác giả

2

Trần Minh Đức, Một số giải pháp bảo tồn văn hóa Tây Nguyên trong bức
tranh đa sắc màu của văn hóa Việt Nam. Hội thảo khoa học quốc tế “Vùng
ASEAN và Nam Á: Nơi giao hòa của văn hóa và tôn giáo ở Đông Nam Á”
do Nam do Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam phối hợp với Học viện
Phật giáo Việt Nam tại Tp.Hồ Chí Minh và Hiệp hội Nam và Đông Nam Á
nghiên cứu về Văn hóa và Tôn giáo đồng tổ chức từ ngày 09 đến ngày 11
tháng 7 năm 2017.

2017 Tác giả

3

Trần Minh Đức,  Vài chiều cạnh xung quanh gia đình trong văn hóa Việt
Nam và nhân sinh quan của phật giáo nguyên thủy, Tọa đàm khoa học
quốc tế “Việt  Nam - Thái lan:  Đối thoại  văn hóa vùng” do Trung tâm
nghiên cứu Thái Lan, Trường Đại học KHXH&NV TPHCM tổ chức ngày
14 tháng 9 năm 2018.

2018 Tác giả

4

Trần Minh Đức, Nguyễn Văn Thắng, Some experience of Binh Duong in
attracting investment in the integration period, Hội thảo khoa học quốc tế
“Viễn cảnh Đông Nam Bộ” - lần I, 2018, do Trường Đại học Thủ Dầu Một
tổ chức ngày 7-8 tháng 12 năm 2018.

2018
Đồng
tác giả

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/ Hội thảo trong nước (có quy mô tổ chức cấp Trường hoặc tương đương trở lên):

TT
Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/ Hội thảo, thời gian tổ chức, nơi 
tổ chức

Số hiệu
ISBN

Sản phẩm 
của đề tài/ dự
án
(chỉ ghi mã 
số)

Ghi chú

1

Trần Minh Đức - Nguyễn Văn Giác, Một vài nhận thức mới xung quanh
nhân vật lịch sử Trần Cao Vân. Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia “100 năm
khởi nghĩa Việt Nam Quang phục hội tại phủ Tam Kỳ (1916-2016)” do Sở
Văn hóa thể thao và du lịch Quảng Nam phối hợp với Viện Sử học- Viện
Hàn lâm KHXH Việt Nam và UBND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
tổ chức tháng 8 năm 2016.

2016

Đồng
tác giả

2

Trần Minh Đức,  Hoạt động nương rẫy trong đời sống các dân tộc Tây
Nguyên.  Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia “Văn hóa truyền thống các
DTTS tại chỗ Tây Nguyên bảo tồn và phát huy giá trị”, do Viện Khoa học
xã hội Tây Nguyên và Bộ Văn hóa thể thao và du lịch tổ chức tháng 7 năm
2016.

2016

Tác giả
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3

Trần Minh Đức - Vương Quốc Khanh, Giao lưu và tiếp biến văn hóa của
người Mạ ở Lâm Đồng. Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia “Văn hóa truyền
thống các DTTS tại chỗ Tây Nguyên bảo tồn và phát huy giá trị”, do Viện
Khoa học xã hội Tây Nguyên và Bộ Văn hóa thể thao và du lịch tổ chức
tháng 7 năm 2016. 

2016

Đồng
tác giả

4

Trần Minh Đức, Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp
đảm bảo đời sống cho các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Hội thảo Khoa
học cấp Quốc gia “Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội vùng Tây
Nguyên- Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, do Viện Khoa học xã hội
vùng Tây Nguyên tổ chức tháng 10 năm 2016. 

2016

Tác giả

5

Trần Minh Đức, Một số kiến thức, kỹ năng công cụ cần có của nhân viên
công tác xã hội. Hội thảo khoa học cấp Trường “Công tác xã hội với các
vấn đề xã hội của thanh thiếu niên”, trường đại học Đồng Tháp ngày 21
tháng 4 năm 2017.

2017

Tác giả

6

Trần Minh Đức, Một số vấn đề trong việc phát triển các dịch vụ công tác
xã hội bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Hội thảo khoa học cấp Trường
“Công tác  giáo dục trẻ  em có hoàn cảnh đặc biệt”  do trường đại  học
Khánh Hòa tổ chức ngày 28 tháng 4 năm 2017.

2017

Tác giả

7

Trần Minh Đức,  Một  số giải  pháp thu hẹp khoảng cách giàu nghèo ở
TP.HCM. Hội thảo khoa học cấp Thành phố “Tìm kiếm các giải pháp kinh
tế hữu hiệu nhằm tạo bước phát triển đột phá cho TP.HCM” do Trường
Đại  học  Kinh  tế  -  tài  chính  TP.HCM  –  Viện  Nghiên  cứu  phát  triển
TP.HCM – Trường Đại học Công nghệ TP.HCM đồng tổ chức vào ngày 12
tháng 5 năm 2017.

2017

Tác giả

8

Trần Minh Đức, Sự cần thiết bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống ở
Bình Dương trong thời kỳ công nghiệp hóa- đô thị hóa. Hội thảo khoa học
cấp trường “Tác động của đô thị hóa đến đời sống của người dân khu vực
Đông Nam bộ” do Trường Đại học Thủ Dầu Một- Bình Dương tổ chức
vào ngày 17 tháng 5 năm 2017.

2017

Tác giả

9

Trần Minh Đức, Giải pháp giữ rừng bền vững trong quá trình đô thị hóa
Bình Dương. Hội thảo khoa học cấp trường “Tác động của đô thị hóa đến
đời sống của người dân khu vực Đông Nam bộ” do Trường Đại học Thủ
Dầu Một- Bình Dương tổ chức vào ngày 17 tháng 5 năm 2017.

2017

Tác giả

10

Trần Minh Đức, Một số giải pháp bảo tồn văn hóa Tây Nguyên trong bức
tranh đa sắc màu của văn hóa Việt Nam. Hội thảo khoa học cấp quốc gia
“Vai trò của xã hội dân sự trong phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa” do
PPWG Việt Nam tổ chức ngày 07 và ngày 08 tháng 6 năm 2017.

2017

Tác giả

11

Trần Minh Đức, Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp vùng đồng bào
DTTS Tây Nguyên. Hội thảo khoa học cấp trường “Ngày hội Khoa học
cán bộ, giảng viên trẻ và học viên cao học lần I, do trường đại học Thủ
Dầu Một tổ chức ngày 04 tháng 6 năm 2017.

2017

Tác giả

12

Trần Minh Đức, Cần thiết khắc phục khó khăn hạn chế trong sản xuất
nông nghiệp cho đồng bào DTTS Tây Nguyên. Hội Thảo hội thảo khoa
học cấp quốc gia “Phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên:  Tiềm năng và
những vấn đề”doViện KHXH vùng Tây Nguyên tổ chức ngày 03 tháng 11
năm 2017.

2017

Tác giả

13

Trần Minh Đức, Một số vấn đề lý thuyết trong nghiên cứu dân tộc học
nông nghiệp các DTTS ở Việt Nam. Hội thảo khoa học cấp trường “Cán
bộ trẻ Trường ĐH Sư phạm TPHCM mở rộng lần thứ III”do Trường ĐH
Sư phạm TPHCM tổ chức ngày 15 tháng 11 năm 2017.

2017
Tác giả

14 Trần Minh Đức, Vai trò của gia đình và sự cần thiết gìn giữ những chuẩn 2017 Tác giả

5



mực văn hóa trong bối cảnh hội nhập. Hội nghị Thông báo Văn hóa quốc
gia 2017 do Viện Nghiên cứu Văn hóa - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tổ
chức ngày 30 tháng 11 năm 2017.

15

Trần Minh Đức, Chiến dịch Tết Mậu Thân 1968 dẫn đến sự xuống thang
bắt buộc của Mỹ tại Việt Nam. Hội thảo khoa học cấp quốc gia “50 năm
cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2018)- Gía trị lý
luận và thực tiễn” do Trường ĐH Thủ Dầu Một phối  hợp với  Trường
ĐHKHXH&NV TPHCM và Trường ĐH Nguyễn Huệ (Trường sĩ quan lục
quân 2) tổ chức ngày 26 tháng 1 năm 2018.

2018

Tác giả

16

Trần Minh Đức, Thách thức nguồn nhân lực giáo dục Việt Nam trong kỷ
nguyên 4.0. Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Hệ thống giáo dục mở trong
bối cảnh Tự chủ giáo dục và Hội nhập quốc tế” do Bộ GD&ĐT phối hợp
với Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam, Ban Tuyên giáo TW, Hiệp hội
Vì giáo dục cho mọi người VN tổ chức vào ngày 16 tháng 5 năm 2018 tại
Hà Nội. 

2018

Tác giả

17

Trần Minh Đức, Hàm ý một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất nông
nghiệp vùng DTTS Tây Nguyên. Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Phát
triển KT-XH vùng Tây Nguyên lần 2 năm 2018 do Phân hiệu trường ĐH
Đà Nẵng tại Kon Tum phối hợp với Khoa Kinh tế- ĐH Kinh tế Đà Nẵng
và ĐH Nông Lâm Huế tổ chức ngày 16 tháng 6 năm 2018.

2018

Tác giả

18

Trần Minh Đức,  Khả dĩ những thách thức nguồn nhân lực giáo dục Việt
Nam trong kỷ nguyên 4.0. Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Cán bộ trẻ với
đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0”
do trường Đại học Hải Phòng tổ chức ngày 22 tháng 5 năm 2018.

2018

Tác giả

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG 
1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ:

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp Năm cấp
 
1

Phan Châu Trinh Có đóng góp xuất sắc cho ngành
giáo dục

Tỉnh Quảng Nam 2015

2. Bằng phát minh, sáng chế:
3. Bằng giải pháp hữu ích:
4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu:
V. THÔNG TIN KHÁC
1. Tham gia các chương trình, hội đồng khoa học cấp Quốc gia, Quốc tế: 
2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị, Hội
thảo về KH&CN cấp Quốc gia, Quốc tế:
3. Tham gia làm việc tại Trường  Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời:

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị
Bình Dương, ngày 13 tháng 06 năm 2019

Người khai
(Họ tên và chữ ký)

  Trần Minh Đức
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