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1. Họ và tên: TRẦN THỊ KIM ANH 

2. Năm sinh: 08/01/1990 3. Nam/Nữ: Nữ 

4. Học vị: ThS Năm đạt học vị: 2016 

5. Chức danh nghiên cứu:  Chức vụ:  

6. Địa chỉ nhà riêng: 12 Đồi Thông Tin, Phường 8, TP Đà Lạt 

7. Điện thoại: CQ:                                   NR:                 Mobile: 0972024179 

8. Fax:                                 E-mail: anhttk@dlu.edu.vn 

9. Cơ quan - nơi  làm việc của cán bộ khoa học: Trường Đại học Đà Lạt 

    Tên người Lãnh đạo Cơ quan:  Lê Minh Chiến 

10. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học Đại học Sư phạm TP 

HCM 

Giáo dục Tiểu học 2013 

Thạc sỹ Đại học Sư phạm TP 

HCM 

Giáo dục học (Tiểu học) 2016 

11. Quá trình công tác 

Thời gian  

(Từ năm ... đến năm...) 

Vị trí công 

tác 

Cơ quan công tác Địa chỉ Cơ quan 

Từ 2013 đến 11/2021 Giảng viên Khoa TH – MN 

Trường CĐSP Đà Lạt 

29 Yersin, TP Đà Lạt 

Từ 11/2021 – nay Giảng viên Khoa Sư phạm 

Đại học Đà Lạt 

01 Phù Đổng Thiên Vương, 

Phường 9, TP Đà Lạt 

12. Các công trình KHCN công bố chủ yếu  

4 



 2 

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất) 

 

 

12.1. Công trình nghiên cứu 

Tên chương trình, dự 

án, đề tài KHCN các 

cấp 

Cơ quan, tổ 

chức cấp 

kinh phí 

Lĩnh vực 

(*) 

Sản 

phẩm 

(**) 

Loại hình Địa chỉ áp dụng 

C

ơ 

b

ả

n 

Triển 

khai 

Ứng 

dụng 

 

        

12.2. Các bài báo, báo cáo khoa học đăng tạp chí khoa học: 

Tên tác phẩm 

Cơ quan, tổ 

chức cấp 

kinh phí 

Lĩnh vực 

Tác 

giả 

(chủ 

biên) 

Năm 

 xuất bản 
Tên tạp chí  

Chương trình đào tạo 

giáo viên tiểu học ở Anh 

và cái nhìn tham chiếu 

đến chương trình đào tạo 

giáo viên tiểu học ở Việt 

Nam 

Trường 

CĐSP Đà 

Lạt 

Khoa học 

Giáo dục 

Trần 

Thị 

Kim 

Anh 

2015 Tập san “Thông 

tin khoa học và 

rèn luyện nghề”, 

trường CĐSP Đà 

Lạt 

Nhận xét bảng tham 

chiếu đánh giá kết quả 

học tập môn Tự nhiên – 

Xã hội theo Thông tư 22 

Trường 

CĐSP Đà 

Lạt 

Khoa học 

Giáo dục 

Trần 

Thị 

Kim 

Anh 

2016 Tập san “Thông 

tin khoa học và 

rèn luyện nghề”, 

trường CĐSP Đà 

Lạt 

Biện pháp giúp SV xây 

dựng phiếu điều chỉnh 

môn Tự nhiên – Xã hội 

hiệu quả 

Trường 

CĐSP Đà 

Lạt 

Khoa học 

Giáo dục 

Trần 

Thị 

Kim 

Anh 

2017 Tập san “Thông 

tin khoa học và 

rèn luyện nghề”, 

trường CĐSP Đà 

Lạt 

12.3. Các bài báo, báo cáo khoa học tham dự các hội thảo khoa học: 

Tên bài báo 

Cơ quan, tổ 

chức cấp 

kinh phí 

Lĩnh vực 

Tác 

giả 

(chủ 

biên) 

Tên hội 

thảo 

Đơn vị tổ chức 

hội thảo 

Biện pháp phát triển kĩ 

năng xã hội cho trẻ rối 

phổ tự kỉ hoà nhập tại 

các trường mầm non 

 Trường 

Cao đẳng 

Sư phạm 

Trung 

Khoa học 

Giáo dục 

Trần 

Thị 

Kim 

Anh 

Hội thảo 

Khoa học 

quốc tế 

“Chương 

Trường Cao 

đẳng Sư phạm 

Trung ương TP. 

HCM 
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ương TP. 

HCM 

trình dạy kĩ 

năng xã hội 

cho trẻ mầm 

non có rối 

loạn phổ tự 

kỉ (Social 

skills 

program for 

preschool 

children 

with autism 

spectrum 

disorder)” 

Tính tích hợp trong 

chương trình khung môn 

Khoa học ở Tiểu học của 

Singapore 

Đại học 

Khánh Hoà 

Khoa học 

Giáo dục 

Trần 

Thị 

Kim 

Anh 

Hội thảo ‘Sư 

phạm tích 

hợp: từ lý 

thuyết đến 

thực tiễn” – 

Đại học 

Khánh Hoà 

Đại học Khánh 

Hoà 

Phát triển năng lực đọc 

cho sinh viên Khoa Giáo 

dục Tiểu học trường Cao 

đẳng Sư phạm Đà Lạt 

Khối thi 

đua các 

trường Đại 

học, Cao 

đẳng, 

TCCN tỉnh 

Lâm Đồng 

Khoa học 

Giáo dục 

Trần 

Thị 

Kim 

Anh 

Hội thảo 

“Giải pháp 

đảm bảo 

chất lượng 

đào tạo theo 

hướng tiếp 

cận năng lực 

và hội nhập 

khu vực” 

Khối thi đua các 

trường Đại học, 

Cao đẳng, 

TCCN tỉnh Lâm 

Đồng 

Vận dụng dạy học tranh 

luận trong giảng dạy các 

học phần về giáo dục 

học cho sinh viên cao 

đẳng tiểu học 

Khoa TH – 

MN, 

Trường 

CĐSP Đà 

Lạt 

Khoa học 

Giáo dục 

Trần 

Thị 

Kim 

Anh 

Hội thảo 

Khoa học 

Khoa Tiểu 

học trường 

Cao đẳng Sư 

phạm Đà 

Lạt 

Khoa TH – MN, 

trường CĐ SP 

Đà Lạt 

Rèn luyện kỹ năng đặt 

và sử dụng câu hỏi cho 

sinh viên cao đẳng tiểu 

học 

Khoa TH – 

MN, 

trường 

CĐSP Đà 

Lạt 

Khoa học 

Giáo dục 

Trần 

Thị 

Kim 

Anh 

Hội thảo 

Khoa học 

Khoa Tiểu 

học – Mầm 

non trường 

Cao đẳng Sư 

phạm Đà 

Lạt 

Khoa TH – MN, 

trường CĐSP 

Đà Lạt 

Rèn kỹ năng sử dụng 

tính từ trong dạy học văn 

Khoa Xã 

hội, trường 

Khoa học 

Giáo dục 

Trần 

Thị 

Hội thảo 

Khoa học 

Khoa Xã hội, 

trường CĐSP 
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miêu tả người cho học 

sinh lớp 5 

CĐ SP Đà 

Lạt 

Kim 

Anh 

Khoa Xã hội 

trường Cao 

đẳng Sư 

phạm Đà 

Lạt 

Đà Lạt 

Biện pháp khắc phục 

những sai lầm về đặt câu 

hỏi trong dạy học môn 

Tự nhiên – Xã hội 

cho sinh viên ngành 

Giáo dục Tiểu học 

Solving method in 

problems designing 

question at teaching 

natural - social subject 

for primary education 

students 

Đại học Sư 

phạm TP 

HCM 

Khoa học 

Giáo dục 

Trần 

Thị 

Kim 

Anh 

Kỉ yếu Hội 

thảo Khoa 

học 

Cán bộ trẻ 

Trường Đại 

học Sư 

phạm TP 

HCM (Mở 

rộng) - Lần 

III – Năm 

2017 

Đại học Sư 

phạm TP HCM 

Mã số sách tiêu 

chuẩn quốc tế:  

ISBN: 978 -604 

– 958 -087 -1 

gồm 358 trang 

In xong và nộp 

lưu chiểu năm 

2017 

Phát huy năng lực đánh 

giá quá trình trong Giáo 

dục Đại học 

Develop of capability 

formative in higher 

education 

Hiệp hội 

các trường 

Đại học 

Cao đẳng 

Việt Nam 

 

Khoa học 

Giáo dục 

Trần 

Thị 

Kim 

Anh 

Kỉ yếu Hội 

thảo Đổi 

mới Căn bản 

và Toàn 

diện hoạt 

động Đào 

tạo trong các 

trường Đại 

học, Cao 

đẳng 

Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật 

TP HCM  

Nhà xuất bản Đà 

Nẵng 

Mã ISBN: 978 – 

604 – 84 – 3502 

-8 

Tháng 10 năm 

2018 

Tham chiếu các chiến 

lược hành động đảm bảo 

phát triển giáo dục của 

các nước phát triển và 

Việt nam 

Reference strategic plan 

of developed countries 

and Vietnam 

Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Văn phòng 

Chương 

trình Khoa 

học Giáo 

dục 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm TP 

Hồ Chí 

Minh 

Khoa học 

Giáo dục 

Trần 

Thị 

Kim 

Anh 

Kỉ yếu hội 

thảo Khoa 

học “Giải 

pháp đảm 

bảo điều 

kiện phát 

triển giáo 

dục phù hợp 

với số trẻ, số 

học sinh đến 

trường giai 

đoạn 2018 – 

2025, tầm 

nhìn 2035 ở 

Việt Nam”. 

 

Đề tài: Giải 

Đại học Sư 

phạm Hà Nội 2  

Mã ISBN: 978 – 

604 – 958- 570 

– 8  
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pháp đảm 

bảo điều 

kiện phát 

triển giáo 

dục phù hợp 

với số trẻ và 

số học sinh 

đến trưởng 

giai đoạn 

2018 – 

2025, tầm 

nhìn 2035 

12.3. Sách và giáo trình 

Tên tác phẩm 

Cơ quan, 

tổ chức cấp 

kinh phí 

Lĩnh vực 

Tác giả   

(chủ 

biên) 

Năm xuất 

bản 
Nhà xuất bản 

      

13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp 

TT Tên và nội dung văn bằng  Năm cấp văn bằng 

   

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn  

TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ 

áp dụng 

Thời gian  

(bắt đầu - kết thúc) 

01    

02    

15. Đã hướng dẫn học viên tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học 

Tên đề tài Lĩnh vực Họ tên học viên Giải thưởng 

Phát triển và vận dụng kho dữ 

liệu video nước ngoài trong dạy 

học môn Khoa học lớp 4 

Khoa học 

 Giáo dục 

Lê Thị Hồng Hân Vòng bán kết 

Cuộc thi Eureka 

2017 

Vận dụng phần mềm thiết kế 

phim hoạt hình Animaker trong 

dạy học môn Tự nhiên và Xã hội 

ở lớp 1 

Khoa học  

Giáo dục 

Đào Lê Minh Thảo Giải Khuyến 

khích 

Vòng chung kết 

Cuộc thi Eureka 

2018  

Tích hợp giáo dục giới tính 

thông qua hoạt động dạy học 

môn Khoa học cho học sinh lớp 

4, 5 

Khoa học  

Giáo dục 

Trần Thuỳ Liên Vòng bán kết 

Cuộc thi Eureka 

2018 
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Xây dựng chủ đề STEM vận 

dụng trong dạy học môn Khoa 

học lớp 4,5 

Khoa học  

Giáo dục 

Nguyễn Thanh Thơ Giải ba 

Vòng chung kết 

Cuộc thi Eureka 

2019 

The first step of using STEM 

education model to design 

themes of teaching Science 

subject 

Khoa học  

Giáo dục 

Nguyễn Thanh Thơ 

Đỗ Thị Mỹ Hoài 

Vòng chung kết 

cuộc thi SL 

STEM 2019 

Tích hợp Giáo dục môi trường 

trong dạng bài Giải toán có lời 

văn và Xác suất thống kê cho 

học sinh lớp 5 

Khoa học  

Giáo dục 

Bùi Thị Vân Anh Vòng bán kết 

cuộc thi Eureka 

2020 

Thiết kế phương tiện dạy học 

tương tác môn Tự nhiên vã Xã 

hội và môn Khoa học bằng vật 

liệu tái chế 

Khoa học  

Giáo dục 

Lê Thị Lụa 

Đặng Thanh Hà 

Vòng bán kết 

cuộc thi Eureka 

2020 

16. Giải thưởng  

(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... - nếu có) 

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

1 Giấy chứng nhận giải khuyến khích cuộc thi khởi 

nghiệp Cuộc thi “Mô hình và ý tưởng khởi nghiệp 

trong Thanh niên” năm 2017. 

2017  

2 Giấy chứng nhận Giải khuyến khích Cuộc thi "Ý 

tưởng khởi nghiệp và mô hình khởi nghiệp sáng tạo 

tỉnh Lâm Đồng năm 2018” 

2018 

3 Bằng khen có thành tích hướng dẫn sinh viên đạt Giải 

Ba Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học 

Eureka lần thứ 21 năm 2019 

2019 

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có) 

 

 

Đà Lạt, ngày 15 tháng 11 năm 2021 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 

 

NGƯỜI KHAI 

(Họ tên và chữ ký) 

 

 

 

Trần Thị Kim Anh 

 


