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LÝ LỊCH KHOA HỌC
(Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC HUY

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 06.01.1994

Nơi sinh: Đắk Lắk

Quê quán: Bình Sơn, Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nơi công nhận học vị: 2019, UK

Chức danh khoa học (GS, PGS...): ......... Năm công nhận, bổ nhiệm: ………
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): đại học Văn Lang
Email: nguyenngochuy@vanlangui.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Ngành học: Sư phạm tiếng Anh

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: đại học Sài Gòn

Năm tốt nghiệp: 2016

Bằng đại học thứ hai: Ngành học: …………………………………………..
Nơi đào tạo: …………………………………………..Năm tốt nghiệp: …….
2. Sau đại học
- Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: MA TESOL
Nơi đào tạo: UK

Năm cấp bằng: 2019

- Bằng Tiến sĩ/Tiến sĩ khoa học chuyên ngành: ………………………………
Nơi đào tạo: …………………………………………...Năm cấp bằng: …….
- Tên đề tài luận án bậc cao nhất: ……………………………………………
…………………………………………………………………………………
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: C1

2. Tiếng Pháp

Mức độ sử dụng: A1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian
2013 – 2016
2014 – 2016
2015 – 2017

Nơi công tác
Care Education
Anh ngữ Việt Châu
SAS

Công việc đảm nhiệm
Giáo viên
Quản lí
Giáo viên

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:
Năm
Đề tài cấp (NN,
Tên đề tài nghiên cứu/
TT
hoàn
Bộ, ngành,
Lĩnh vực ứng dụng
thành
trường)

Trách nhiệm tham
gia trong đề tài

2. Các công trình khoa học (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học,
sách chuyên khảo…) đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)
TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2019
Xác nhận của cơ quan

Người khai kí tên
(Ghi rõ chức danh khoa học, học vị)

ThS. Nguyễn Ngọc Huy
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SƠ YẾU LÝ LỊCH
PHẦN I: BẢN THÂN

1. Lịch sử bản thân
Họ và tên :.......................................................................................... Giới tính: ..............................
Sinh ngày: ......... tháng ......... năm .............. Nơi sinh: ....................................................................
Hộ khẩu thường trú: ..........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Dân tộc: ..................................... Tôn giáo: .................................... Quốc tịch: ................................
Nghề nghiệp: ......................................................................... Chức vụ: ...........................................
Hiện công tác tại :...............................................................................................................................
Đoàn thể tham gia: (Đảng viên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh): ...........................................................
Tốt nghiệp đại học ngành:....................................... Năm: ................ Tại: ........................................
Tốt nghiệp thạc sĩ ngành:....................................... Năm: ................ Tại: ........................................
Ngoại ngữ: tiếng ...................................................... Trình độ:..........................................................
2. Quá trình học tập và công tác của bản thân (tóm tắt từ lúc 12 tuổi đến nay):
Từ năm ……
đến năm ........

Học hay làm việc gì?

Ở đâu?

Giữ chức vụ gì?

3. Khen thưởng, kỷ luật:
a/Khen thưởng:
Huân chương: ................................................................................................................................... .
Huy chương: ....................................................................................................................................

Bằng khen từ cấp tỉnh (hoặc tương đương): ...................................................................................
b/Kỷ luật: (cần ghi rõ thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên) .......................................................

PHẦN II: QUAN HỆ GIA ĐÌNH
Ghi rõ họ tên, nghề nghiệp, nơi làm việc và chỗ ở của những người thân trong gia đình:
Bố, mẹ, vợ, chồng, con và anh chị em ruột:
Họ và tên

Quan hệ

Tuổi

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

PHẦN III: TỰ NHẬN XÉT BẢN THÂN
1. Phẩm chất đạo đức của bản thân(nêu những nét chính): .................................................................
2. Năng lực: .........................................................................................................................................
3. Sở trường: .......................................................................................................................................
PHẦN IV: LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan:
1. Lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì sai trái, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
2. Nếu được trúng tuyển vào học, tôi sẽ chấp hành đúng nội quy, quy chế của nhà trường.

Xác nhận của cơ quan công tác
hoặc chính quyền địa phương

Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng….năm 20…..
Người khai ký tên

Ghi chú: 1. Thủ trưởng cơ quan giải quyết (hoặc cấp kinh phí) cho người đi học, xác nhận cho cán
bộ, công nhân viên trong biên chế hoặc ký hợp đồng dài hạn.
2. Chủ tịch UBND xã hoặc phường chỉ xác nhận cho những người không thuộc diện trên.

