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 M u   - Lý lịch khoa học> 
 

 

 

 

UBND TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 

 

 

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: Đặng Phan Quỳnh Dao 

2. Giới tính: Nữ 

3. Ngày sinh: 05/01/0974 

4. Nơi sinh: Qui Nhơn – Bình Định 

5. Nguyên quán: Qui Nhơn – Bình Định 

6. Đơn vị công tác:  Trƣờng Đại học Thủ Dầu Một 

Bộ môn/ Phòng thí nghiệm/ Bộ phận: Khoa Ngữ văn 

Khoa/ Phòng/ Ban/ Trung tâm: 

7. Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                 Năm đạt học vị: 2003 

8. Chức danh khoa học: 

Phó Giáo sƣ  Năm công nhận: … Nơi công nhận:……… 

Giáo sƣ   Năm công nhận: … Nơi công nhận:……… 

9. Chức danh nghiên cứu:  

10. Chức vụ: Phó trưởng bộ môn Ngôn ngữ 

11. Liên lạc: 

TT  Cơ quan Cá nhân 

1 Địa chỉ 
60 Trần Văn Ơn, P Phú Hòa, Tp Thủ 

Dầu Một 

82/62/4 Huỳnh Văn Nghệ, p15, quận Tân 

bình, HCM 

2 Điện thoại/ fax  0938874338 

3 Email  Quynhdao2100@gmail.com 

 

12. Trình độ ngoại ngữ:  

TT Tên ngoại Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu 

 

 

 

 

 

 Ảnh 3x4 
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ngữ Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB 

1 Anh văn  x    x  x     

 

13. Thời gian công tác: 

Thời gian Nơi công tác Chức vụ 

Từ 20 /8 / 

1996 đến  

2002 

Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Gialai 
Giảng viên Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Gia 

Lai 

Từ 2002 đến 

2006 
Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Gialai 

Trƣởng bộ môn Ngữ văn Trƣờng cao đẳng 

Sƣ phạm Gia Lai 

Từ 2007 đến 

2009 
Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Bình Dƣơng 

Giảng viên Cao đẳng Sƣ phạm Bình 

Dƣơng  

Từ 2009 đến 

2010 
Trƣờng Đại học Thủ Dầu Một 

Giảng viên  Đại học Thủ Dầu Một 

Từ 2011 đến 

2017 
Trƣờng Đại học Thủ Dầu Một 

Phó trƣởng bộ môn Ngôn ngữ 

2018 đén nay  Trƣờng Đại học Thủ Dầu Một Phó giám đốc chƣơng trình Ngữ văn 

 

14. Quá trình đào tạo: 

Bậc 

đào 

tạo 

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

Đại 

học 
1992 -1996 

Trƣờng Đại 

học Sƣ phạm 

Qui Nhơn 

Ngữ văn  
Thế giới hình ảnh trong thơ Chế Lan 

Viên 

Thạc 

sỹ 
2001 

Trƣờng Đại 

học sƣ phạm 

1 Hà Nội 

Lí luận và 

phƣơng 

pháp dạy 

học Tiếng 

Việt 

Dạy mở rộng vốn từ cho học sinh 

lớp 7 

15. Các khóa đào tạo khác (nếu có): 

Văn bằng/ 

Chứng chỉ 
Thời gian Nơi đào tạo Tên khóa đào tạo 

    

    

16. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu: 
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16.1 Lĩnh vực chuyên môn: 

- Lĩnh vực: Ngôn ngữ và Phƣơng pháp dạy học Tiếng Việt 

- Chuyên ngành: Lí luận và phƣơng pháp dạy học Tiếng việt 

16.2 Hướng nghiên cứu: 

1. Ngôn ngữ Tiếng Việt 

2. Phƣơng pháp dạy học Tiếng Việt 

II. NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO 

1. Đề tài/ dự án: 

TT 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 

Biện pháp dạy từ trong 

phân môn Tập đọc lớp 

4,5.(Các văn bản thuộc 

phong cách nghệ thuật) 

 12 tháng  
Đặng Phan 

Quỳnh Dao 
2009 Khá 

2 
Tổ chức dạy đọc hiểu văn 

bản cho học sinh lớp 6 
 15 tháng 40.700 

Đặng Phan 

Quỳnh Dao 
2016 Khá 

3 

Dạy Mở rộng vốn từ trong 

phân môn Luyện từ và câu 

(Một số trƣờng tiểu học ở 

Thủ Dầu Một 

 12 tháng 39.947 
Đặng Phan 

Quỳnh Dao 
2018 Khá 

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 d n 

(chính hay 

phụ) 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

1    Thạc sỹ   

2    Tiến sỹ   

III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ 

1. Sách:  

1.1 Sách xuất bản Quốc tế: 

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       
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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 

 

1       

2. Các bài báo: 

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế: 

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 

(ghi rõ thuộc 

ISI hay không) 

Điểm 

IF 

Sản phẩm của đề tài/ 

dự án 

(chỉ ghi mã số) 

1     

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     

2     

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     

2     

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 

 

Ghi chú 

1 
Tác giả: Đặng Phan Quỳnh Dao 

Hội thảo khoa học cấp Trƣờng 

  
 

2 

Tổ chức cho sinh CĐSP ngữ văn xây dựng thi công bài 

giảng thực hành từ ngữ ở THCS 

Tác giả: Đặng Phan Quỳnh Dao 

Hội thảo khoa học cấp khoa 
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3 

Tổ chức cho sinh khoa GDTH tập nhận xét đánh giá rút 

kinh nghiệm giờ dạy của giáo viên phổ thông. 

Tác giả: Đặng Phan Quỳnh Dao 

Hội thảo khoa học cấp khoa 

  

 

4 

Đổi mới cách dạy học câu đặc biệt ở trƣờng phổ thông.  

Tác giả: Đặng Phan Quỳnh Dao 

Hội thảo khoa học cấp khoa 

  

 

5 

Một số lỗi về câu của học sinh phổ thông (nguyên nhân và 

cách chữa) 

Tác giả: Đặng Phan Quỳnh Dao 

Hội thảo khoa học cấp khoa 

  

 

6 

Hình thành kỹ năng sử dụng Tiếng việt ở học sinh THCS 

Tác giả: Đặng Phan Quỳnh Dao 

Hội thảo khoa học cấp trƣờng 

  

 

7 

Biện pháp dạy từ ở văn bản nghệ thuật trong phân môn Tập 

đọc 

Tác giả: Đặng Phan Quỳnh Dao 

Hội thảo khoa học cấp trƣờng 

  

 

8 

Sự biểu hiện tính cách của nhân vật trữ tình  trong ca dao 

tình yêu đôi lứa.  

Tác giả: Đặng Phan Quỳnh Dao 

Hội thảo khoa học cấp khoa 

  

 

9 

Qui trình dạy câu đặc biệt cho học sinh trung học cơ sở 

Tác giả: Đặng Phan Quỳnh Dao 

Kỷ yếu hội thảo khoa học nghiên cứu và dạy học Ngữ văn 

trong nhà trƣờng hiện nay. 

  

 

10 

Sáng tác của Lý Văn Sâm trong những năm kháng chiến 

chống Pháp. 

Tác giả: Tác giả: Đặng Phan Quỳnh Dao 

Kỷ yếu hội thảo khoa học VĂN HỌC ĐÔNG NAM BỘ 

THẾ KỶ XX. 

  

 

11 

Phép so sánh trong văn xuôi Vũ Trọng Phụng 

Tác giả: Đặng Phan Quỳnh Dao 

Kỷ yếu Ngày hội Khoa học cán bộ, giảng viên trẻ và 

học viên cao học lần I– năm 2017 

  

 

12 

Dạy học tích hợp và vấn đề xây dựng đề cƣơng học phần 

phƣơng pháp trong chƣơng trình đào tạo  Đại học ngành Sƣ 

phạm Ngữ văn.Tác giả: Đặng Phan Quỳnh Dao 

Kỷ yếu Ngày hội Khoa học cán bộ, giảng viên trẻ và 

học viên cao học lần I – năm 2017 

  

 

13 

Dạy mở rộng vốn từ theo quan hệ cấu tạo cho học sinh lớp 

4,5 qua phân môn Luyện từ và câu.  

Tác giả: Đặng Phan Quỳnh Dao 

Kỷ yếu Ngày hội Khoa học cán bộ, giảng viên trẻ và học 

viên cao học lần II – năm 2018 

  

 

14 Qui trình hƣớng dẫn sinh viên ngữ văn thiết kế, thi công,    
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dự giờ rút kinh nghiệm bài dạy tiếng việt ở phổ thông. 

Tác giả: Đặng Phan Quỳnh Dao 

Kỷ yếu Ngày hội Khoa học cán bộ, giảng viên trẻ và 

học viên cao học lần II – năm 2018 

16 

Vấn đề nghiên cứu đồng đại và lịch đại từ tƣ tƣờng của 

Sausure, những tƣ liệu và phiên bản mới. Đăng tạp chí 

khoa học  trƣờng Đại học Sƣ phạm – Đại học Đà Nẵng (mã 

số ISN 1859 -4603) số 28 (02.2018 

  

 

17 
“Đặc điểm từ ngữ trong trƣờng ca Thu Bồn”. Đăng kỉ yếu 

hội thảo khoa học cán bộ, giảng viên trẻ và học viên cao 

học lần III – năm 2019 (Đại học Thủ Dầu Một 

  
 

18 

“Rèn luyện cách liên kết đôi câu cho học sinh THCS”. 

Đăng kỉ yếu hội thảo khoa học cán bộ, giảng viên trẻ 

và học viên cao học lần III – năm 2019 (Đại học Thủ 

Dầu Một 

  

 

19 
 “Từ lịch sử nam tiến nghĩ đến đặc điểm tên gọi một số địa 

danh ở miền nam qua các biên khảo của  Sơn Nam. 

Hội thảo Sơn Nam. 

  
 

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     

2. Bằng phát minh, sáng chế: 

TT Tên bằng 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số 

hiệu 

Năm 

cấp 

Nơi 

cấp 

Tác giả/ 

đồng tác giả 

1       

2       

3. Bằng giải pháp hữu ích: 

TT Tên giải pháp 

Sản phẩm của 

đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số 

hiệu 

Năm 

cấp 
Nơi cấp 

Tác giả/ 

đồng tác giả 

1       

2       

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu: 

TT 

Tên công nghệ/ giải  pháp 

hữu ích 

 đã chuyển giao 

Hình thức, quy mô,  

địa chỉ áp dụng 

Năm 

chuyển 

giao 

Sản phẩm của đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

1     
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V. THÔNG TIN KHÁC 

1. Tham gia các chương trình, hội đồng khoa học cấp Quốc gia, Quốc tế:  

TT 
Thời 

gian 
Tên chương trình Chức danh 

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: 

TT 
Thời 

gian 
Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị, Hội thảo Chức danh 

    

3. Tham gia làm việc tại Trường  Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời: 

TT 
Thời 

gian 

Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên 

cứu 
Nội dung tham gia 

    

 

 

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị 

Bình Dương, ngày 10 tháng 06 năm 2019 

Người khai 
 

 

 

 

                

                         
 

 

 

 

 

  

Đặng Phan Quỳnh Dao 

 

 

 


