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LÝ LỊ   K OA     

 

I. LÍ LỊ   SƠ LƢỢ  

Họ và tên : Nguyễn  hị  é  a 

Nam, nữ : Nữ 

 Sinh ngày: 06/10/1980 

Nơi sinh :   ần  hơ 

Quê quán :  ần  hơ 

 ân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không 

Ngày vào  ảng: 15/04/2006 

 hức vụ, nơi làm việc hiện nay:  iảng viên Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn  rường  ại học 

 ần  hơ 

Hộ khẩu thường trú: Số 42 đường 30/4 Phường An Phú Quận Ninh Kiều  hành phố  ần  hơ 

 ịa chỉ liên lạc: Số 42 đường 30/4 Phường An Phú Quận Ninh Kiều  hành phố  ần  hơ 

 iện thoại liên lạc : 0908131713 

  . QUÁ TRÌN  ĐÀO T O  

 1. Đại học 

 ằng thứ 1: Loại hình đào tạo:  Chính quy 

Thời gian đào tạo: từ 1998 đến .2002  Nơi tốt nghiệp :  ại học  ần  hơ . Ngành học : Sư phạm 

 ịa lí  

 ằng đại học thứ 2:  ử nhân  iếng Anh (  huyên ngành thương mại)  năm tốt nghiệp: 

2012 

 2. Trên đại học 

 ao học từ: . 2000 đến:  2010 tại  rường  ại học Sư phạm  hành phố Hồ  hí Minh 

Chuyên ngành:  ịa lí học 

Ngày và nơi bảo vệ luận văn tốt nghiệp:  10/ 2010 tại  ại học Sư phạm  hành phố Hồ  hí Minh 

 3. Trình độ ngoại ngữ   ử nhân tiếng Anh 

Sơ cấp tiếng  Hoa.  

Nơi cấp - thời gian cấp:  rường  ại học Mở  hành phố Hồ  hí Minh năm 2012 

 4. Các chứng chỉ khác:  in học A và  hứng chỉ nghề sơ cấp  in học ứng dụng.  

III. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 
 

Thời gian Nơi  ông tác  ông việc đảm nhiệm 

10/2013 - nay  ộ môn Lịch Sử -  ịa lý -  iảng dạy  u lịch 

 



 u lịch – Khoa Khoa học 

xã hội và Nhân văn  rường 

 ại học  ần  hơ 

 

 V. KẾT QUẢ  O T ĐỘNG K OA      

1.  ác đề tài khoa học đã tham gia: 
stt Tên Năm bắt đầu/ 

hoàn thành 

 ề tài cấp Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 An ninh lương thực-  ấp hộ gia 

đình 

1/2015- 12/2016  ấp cơ sở  hủ nhiệm 

2 Phát triển du lịch cộng đồng 

 hành phố  ần  hơ 

10/2017- 

10/2019 

 ấp tỉnh  hư kí đề tài 

2. Sách và giáo trình xuất bản: 

Nguyễn  hị  é  a, Nguyễn Kim Hồng (2015), Đồng bằng sông Cửu Long – An ninh lương thực 

và Biến đổi khí hậu, Sách chuyên khảo. Nxb  ại học Sư phạm  hành Phố Hồ  hí Minh. 

3. Các công trình khoa học đã công bố  

3.1  ác bài báo khoa học 

Nguyễn  hị  é  a, Nguyễn Kim Hồng (2011), “An Ninh Lương  hực  ùng  ồng  ằng sông 

 ửu Long”  ạp chí khoa học  ại học Sư phạm  hành phố Hồ  hí Minh, số 32(66). 

 inh  hị  hanh Mai, Nguyễn  hị  é  a (2013) “Khai thác tiềm năng phát triển các loại hình du 

lịch ở huyện đảo Phú Quốc, Kiên  iang”  ạp chí khoa học  ại học Sư phạm  hành phố Hồ  hí 

Minh 

Nguyễn  hị  é  a, Võ  hị Ngọc Nhung (2013),  iềm năng và định hướng phát triển du lịch 

huyện  hâu  hành tỉnh  ến  re.  ạp chí khoa học  ại học Sư phạm  hành phố Hồ  hí Minh 

Nguyễn  hị  é  a (2014) “ iải pháp phát triển cơ sở vật chất du lịch ở   S L”  ạp chí khoa 

học  ại học Sư phạm  hành phố Hồ  hí Minh.  Số 63(97)(2014) Trang: 91-97 

Nguyễn  hị  é  a, Nguyễn Kim Hồng (2015), “ ăng cường  ơ giới hóa trong sản xuất lương 

thực, góp phần đảm bảo An ninh lương thực ở  ồng bằng sông  ửu Long”.  ạp chí khoa học 

 ại học sư phạm  hành phố Hồ  hí Minh, số 7 (73). 

Nguyễn  hị  é  a, Nguyễn  hị  ẩm Loan (2017), “ ác nhân tố ảnh hưởng đến an ninh lương 

thực cấp hộ gia đình vùng  ồng  ằng sông  ửu Long”.  ạp chí Khoa học  ại học  rà  inh.  

 Nguyễn  hị  é  a (2017),  “An ninh lương thực cấp hộ gia đình vùng  ồng bằng sông  ửu 

Long”.  ạp chí khoa học  ại học  ần  hơ. 

3.2 Kỷ yếu hội thảo quốc gia 



Nguyễn  hị  é  a, Nguyễn Kim Hồng,  ào Ngọc  ảnh (2015), “Ảnh hưởng biến động giá 

lương thực đến ANL  vùng  ồng bằng sông  ửu Long”. Kỷ yếu Hội thảo khoa học học viên 

cao học và Nghiên cứu sinh.  rường  ại học Sư phạm  hành phố Hồ  hí Minh. 

Nguyễn  hị  é  a (2014) “  iá trị ghe xuồng trong phát triển du lịch ở  ồng bằng sông  ửu 

Long”. Kỷ yếu Hội thảo khoa học học viên cao học và Nghiên cứu sinh.  rường  ại học Sư 

phạm  hành phố Hồ  hí Minh. 

Nguyễn  hị  é  a, Nguyễn Kim Hồng (2014) “Ứng dụng chỉ số và hệ thống chỉ số trong phân 

tích sự biến động các nhân tố du lịch. Kỷ yếu Hội thảo khoa học  ịa lí toàn quốc lần 8.  ại học 

Sư phạm  hành phố Hồ  hí Minh. 

Nguyễn  hị  é  a,  õ  hị  rân Út (2015) “ ác giải pháp nâng cao công tác  uyên truyền 

quảng bá du lịch ở  hành phố  ần  hơ.  ạp chí  ăn hóa du lịch –  rường cao đẳng văn hóa 

nghệ thuật du lịch Sài  òn. 

 Nguyễn  hị  é  a, Nguyễn Kim Hồng,  ào Ngọc  ảnh (2016), “Phân tích ảnh hưởng thu nhập 

đến ANL  ở   S L”. Kỷ yếu Hội thảo khoa học học viên cao học và Nghiên cứu sinh.  rường 

 ại học Sư phạm  hành phố Hồ  hí Minh. 

Nguyễn  hị  é  a (2016), “Xây dựng thương hiệu du lịch biển ở huyện đảo Phú Quốc – Kiên 

Giang”. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Phát triển bền vững du lịch biển đảo tại  ại học 

 ăn Hiến –  P Hồ  hí Minh 

Nguyễn  hị  é  a (2016), “ iải pháp xây dựng cánh đồng mẫu lớn theo hướng  AP trong sản 

xuất lương thực để đảm bảo ANL  vùng   S L”. Kỷ yếu Hội thảo khoa học  ịa lí toàn quốc 

lần 9.  ại học Quy Nhơn. 

Nguyễn  hị  é  a,  ào Ngọc  ảnh (2016), “ ác động của biến đổi khí hậu đến an ninh lương 

thực ở vùng  ồng bằng sông  ửu Long”. Kỷ yếu Hội thảo phát triển bền vững vùng  ồng bằng 

sông  ửu Long. rung tâm nghiên cứu  iển đảo  rường  ại học Khoa học xã hội và Nhân văn. 

3.3 Kỷ yếu hội thảo quốc tế 

Nguyễn  hị  é  a (2015), “Nghệ thuật múa Khmer trong phát triển du lịch ở  ồng  ằng sông 

 ửu Long” Kỷ yếu hội thảo quốc tế Phát triển nguồn lực du lịch  iểu vùng Mê Kông 

Cần Thơ, ngày    28    tháng   10    năm 2017 

Xác nhận cơ quan Người khai 

 

 

 

                                                                                          Nguyễn  hị  é  a 


