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THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên: Trần Văn Thanh Hoài                                 

2. Năm sinh: 08/09/1986                         3. Nam/ Nữ: Nam 

4. Nơi sinh: Đà Lạt                                 5. Nguyên quán: Thừa Thiên Huế 

6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 41/1 Huyền Trân Công Chúa, Phường IV, Thành phố Đà Lạt 

    Tình Lâm Đồng 

    Điện thoại: NR: 0633.540.405 Mobile: 01226.179.205Fax:...................................................... 

    Email: hoaitvt@dlu.edu.vn 

7. Cơ quan công tác:  

    Tên cơ quan: Trường Đại học Đà Lạt 

    Khoa, Bộ môn, Phòng TN, Trung tâm : Khoa Sư phạm 

    Địa chỉ cơ quan: 01 Phù Đổng Thiên Vương 

    Điện thoại:........................................................Fax:...................................................................... 

    Email:............................................................................................................................................ 

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

12. Quá trình đào tạo  

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học Trường Đại học Đà Lạt Sư phạm Hóa học 2009 

Cao học Trường Đại học Đà Lạt Hóa Phân tích 2015 

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có) 

Văn bằng Tên khoá đào tạo Nơi đào tạo Thời gian đào tạo 

Chứng chỉ 

Nghiệp vụ sư 

phạm giảng dạy 

Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giảng viên đại học, 
Trường Đại học Đà Lạt 6 tháng 

 
Ảnh 

4x6 
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đại học, cao đẳng cao đẳng 

14. Trình độ ngoại ngữ 

TT Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế  

 Tiếng Anh   X  

                                                               

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH NCKH 

15. Quá trình công tác 

Thời gian 

(Từ năm ... đến năm...) 
Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan 

Từ 2009 đến nay Giảng viên, Trợ 

lý CTSV 

Khoa Sư phạm – Trường 

Đại học Đà Lạt 

01 Phù Đổng Thiên 

Vương – Đà Lạt 

 

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố  

16.1 Sách giáo trình 

TT Tên sách 
Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả 

Nơi xuất 

bản 
Năm xuất bản 

1 Phương pháp giảng dạy hóa học 

ở trường THPT (nội bộ) 

ThS. Tạ Thị Hân Hoan Trường Đại 

học Đà Lạt 

2011 

16.2 Sách chuyên khảo 

16.3 Các bài báo khoa học  

    16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nước ngoài: 

    16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nước: 07 

    16.3.3. Số báo cáo  tham gia các hội nghị khoa học quốc tế: 

    16.3.4. Số báo cáo tham gia các hội nghị khoa học trong nước: 04 

    16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian 

TT Tên bài báo  
Số tác 

giả 
Tên tạp chí, kỷ yếu, số, 

tập.   

Trang Năm xuất 

bản 

1 Tầm quan trọng của lý thuyết và 

bài tập Hóa học phổ thông đối 

với sinh viên Sư phạm hóa học 

khi kiến tập và thực tập tại các 

trường THPT 

 
Kỷ yếu hội thảo khoa 

học: Nâng cao hiệu quả 

kiến tập và thực tập Sư 

phạm 

Trang 27 2011 

2 Phát huy sức sáng tạo trong thí 

nghiệm hóa học ở trường THPT: 

Vai trò của thí nghiệm biểu diễn 

đối với sự tiếp thu bài học của 

học sinh 

 
Kỷ yếu hội thảo khoa 

học: Nâng cao hiệu quả 

kiến tập và thực tập Sư 

phạm 

Trang 40 2011 
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3 Ứng dụng đồ thị vào việc giải 

các bài toán hóa học 

ISSN

1859-4069

 Tạp chí hóa học và ứng 

dụng,  sô 15(171)/2012 

Trang 15 2012 

4 Một số ý kiến sai sót khi xác 

định vai trò của các chất trong 

phản ứng oxi hóa –khử 

ISSN

1859-4069

 

Tạp chí hóa học và ứng 

dụng, số 01(181)/2013 

Trang 1 2013 

5 Áp dụng định luật bảo toàn vào 

việc giải một số bài toán của hợp 

chất hữu cơ có chứa oxi 

ISSN

1859-4069

 

Tạp chí hóa học và ứng 

dụng, số 11(191)/2013 

Trang 19 2013 

6 Sử dụng bất phương trình để giải 

một số bài toán hóa học 

ISSN

1859-4069

 

Tạp chí hóa học và ứng 

dụng, số 16(196)/2013 

Trang 19 2013 

7 Một số phương pháp giải các bài 

toán cộng – tách trong hóa hữu 

cơ 

ISSN

1859-4069

 

Tạp chí hóa học và ứng 

dụng, số 21(201)/2013 

Trang 20 2013 

8 Áp dụng phương pháp đồng nhất 

hệ số để giải một số bài toán hóa 

học bằng phương pháp đại số 

ISSN

1859-4069

 

Tạp chí hóa học và ứng 

dụng, số 22(202)/2013 

Trang 9 2013 

9 Xây dựng hệ thống câu hỏi giúp 

học sinh tự nghiên cứu bài học 

oxi (chương trình lớp 10 nâng 

cao) 

 Kỷ yếu hội thảo khoa 

học khoa sư phạm – 

năm 2013 

Trang 124 2013 

10 Xây dưng chuẩn đánh giá kỹ 

năng tiến hành bài lên lớp đối 

với sinh viên sư phạm ngành hóa 

học 

 Kỷ yếu hội thảo khoa 

học khoa sư phạm – 

năm 2013 

Trang 130 2013 

11 Áp dụng phương pháp quy đổi 

để giải một số bài toán hóa học 

ISSN

1859-4069

 

Tạp chí hóa học và ứng 

dụng, số 10(214)/2014 

Trang 15 2014 

12 Đề thi thử THPT Quốc gia (mục 

Trung học Phổ thông) 

ISSN

1859-4069

 

Tạp chí hóa học và ứng 

dụng, số 11(239)/2015 

Trang 31 2015 

13 Giải nhanh bài toàn hóa hữu cơ 

dựa vào quy luật, mối liên quan 

giửa các chất trong phản ứng 

ISSN

1859-4069

 

Tạp chí hóa học và ứng 

dụng, số 18(246)/2015 

Trang 4 2015 

14 Đề thi thử THPT Quốc gia (mục 

Trung học Phổ thông) 

ISSN

1859-4069

 

Tạp chí hóa học và ứng 

dụng, số 21(249)/2015 

Trang 35 2015 

15 Giải một số bài toán peptit dựa 

trên công thức tổng quát 

ISSN

1859-4069

 

Tạp chí hóa học và ứng 

dụng, số 15(267)/2016 

Trang 1 2016 
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16 Phương pháp giải một số bài tập 

chương nguyên tử 

ISSN

1859-4069

 

Tạp chí hóa học và ứng 

dụng, số 19(271)/2016 

Trang 10 2016 

 

 

                                                                  

 

 

 

 


