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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Hà Thanh Bích Loan   Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 27/07/1975   Nơi sinh: Đồng Tháp  

Quê quán: Đồng Tháp     Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ    Năm, nước nhận học vị: 2006 – VN  

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó trưởng Bộ môn NNTQ 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa NNKT 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:   

Điện thoại liên hệ:  CQ:                         NR:                          DĐ: 01666300678 

Fax: 

E-mail: loanhatb@ueh.edu.vn 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy tập trung  

Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ 

Ngành học: Sư phạm Ngoại ngữ   

Nước đào tạo:  Việt Nam      Năm tốt nghiệp: 1997 

Bằng đại học 2: Công nghệ thông tin     Năm tốt nghiệp: 2010 
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2. Sau đại học 

- Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: TESOL    Năm cấp bằng: 2006 

Nơi đào tạo: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.HCM 

- Bằng Tiến sĩ/ Phó tiến sĩ chuyên ngành:    Năm cấp bằng: 

 

Nơi đào tạo: 

- Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất: 

 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

2. Tiếng Pháp 

Mức độ sử dụng: C 

Mức độ sử dụng: B 

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

 

1999 - 2010 

Các trường đại học, cao đẳng, trung tâm 

ngoại ngữ tại Tp.HCM 

 

Giảng viên thỉnh giảng môn 

tiếng Anh 

2010 đến nay Đại học Kinh tế Tp.HCM Giảng viên cơ hữu môn 

tiếng Anh thương mại 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia: 

 

TT Tên đề tài nghiên cứu/ 

Lĩnh vực ứng dụng 

Năm hoàn 

thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm tham gia 

trong đề tài 

1 Practice book 5  

 

(2015) Đề tài cấp 

trường  

Thành viên 

2 Practice book 6  

 

(2015)  Đề tài cấp 

trường 

Chủ nhiệm 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...): 

 

1. Tăng động cơ học tập và khả năng sử dụng tiếng Anh của sinh viên bằng điểm quá 

trình (2011). Kỷ yếu  hội thảo:  Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh tại Đại học Kinh 

tế TP.HCM.  

2.  Chuẩn tiếng Anh đầu ra hệ đại học chính quy: Thực trạng và giải pháp (2014). Kỷ yếu 

hội thảo khoa học: Chương trình tiếng Anh tại UEH - Đánh giá và đề xuất cải tiến.  

3. Radically exploiting listening exercises from market Leader course book (2015). Kỷ yếu 

hội thảo khoa học: Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh tại UEH. 
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4. An effective way of teaching pronunciation in a Business English course (2015). Kỷ yếu 

hội thảo khoa học: Nâng cao hiệu quả dạy và học ngoại ngữ tại UEH  

5. Áp dụng PBL trong môn tiếng Anh thương mại tại trường ĐHKT- TPHCM (2016). Kỷ yếu 

Hội thảo khoa học quốc gia: Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học 

tại Việt Nam. 

6. Đề xuất xác định lại chuẩn đầu ra và xây dựng mới chương trình tiếng Anh không chuyên 

(2018). Khoa Ngoại ngữ Kinh tế - UEH: Teaching business English: striving in the digital 

era 

7.  Waking up module-one business communication skills for freshmen at UEH (2019). Kỷ 

yếu hội thảo khoa học Khoa Ngoại ngữ kinh tế - UEH 12/2019: Teaching language in the 

4.0 era and content-based instruction 

8. Gaining business vocabulary from reading context (2019). Kỷ yếu hội thảo khoa học 2019. 

Khoa Ngoại ngữ kinh tế - UEH 12/2019: Teaching language in the 4.0 era and content-

based instruction 

9. Employing Some Online Tools as a Tool Kit in Teaching English Online at University of 

Economics Ho Chi Minh City (2020). Kỷ yếu hội thảo khoa học 7/2020. Khoa Ngoại ngữ 

kinh tế - UEH. 

10. An effective procedure for students to accomplish internship reports at School of Foreign 

Languages for Economics (2020). Kỷ yếu hội thảo khoa học 12/2020. Khoa Ngoại ngữ kinh 

tế - UEH. 

 

 

 

 

Tp.HCM ngày 13 tháng 9 năm 2021 

Xác nhận của cơ quan Người khai kí tên 

(ghi rõ chức danh, học vị) 

 

 

 

ThS. Hà Thanh Bích Loan 

 

(Phó trưởng Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát) 

 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=vi&user=z8G6FugAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=z8G6FugAAAAJ:d1gkVwhDpl0C

