
   LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Kèm theo Thông tư số: 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng  2  năm 2011 

 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Trần Thị Ánh    Giới tính: nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 06/4/1978     Nơi sinh: Kiên Giang 

Quê quán: Hòn Đất, Kiên Giang.   Dân tộc: kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ     Năm, nước nhận học vị: 2008 

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên chính  Năm bổ nhiệm: 2020 

Đơn vị công tác hiện tại: Phòng Đào tạo Trường Đại học Kiên Giang. 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  673/99 Lộ Liên Hương, Khu phố Nam Cao, 

phường Vĩnh Quang, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang. 

ĐTDĐ: 0989.22.02.66                                    Email: ttanh@kgu.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học  

Hệ đào tạo: chính quy. 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngành học: Luật học 

Nước đào tạo: Việt Nam    Năm tốt nghiệp: 2002 

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Luật học  Năm cấp bằng: 2008. 

- Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Tiến sĩ chuyên ngành:  đang nghiên cứu sinh luật học, chuyên ngành Luật Hình 

sự và Tố tụng hình sự.  



3. Ngoại ngữ: 1. B1 tiếng Anh Mức độ sử dụng: bình thường. 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Năm 2003 đến tháng 

1/2015 

Công tác tại Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Kiên Giang 

Trưởng Bộ môn, Giảng 

dạy luật. 

Tháng 2/2015 đến nay Công tác tại Trường Đại học 

Kiên Giang 

Quản lý kiêm giảng dạy 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm đã tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách nhiệm tham 

gia trong đề tài 

1. Phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng đến chất lượng giảng 

dạy tại trường Cao đẳng Cộng 

đồng Kiên Giang 

Năm 2012 Cấp trường Chủ nhiệm đề tải 

2.  Ứng dụng một số biện pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả giảng 

dạy môn Pháp luật đại cương 

Năm 2013 Cấp trường Chủ nhiệm đề tài 

 

3. Vận dụng một số biện pháp 

nhằm tạo tính tích cực cho 

học sinh học môn Luật Kinh 

tế tại trường Cao đẳng Cộng 

đồng Kiên Giang. 

Năm 2014 Cấp trường Chủ nhiệm đề tài 

 

 



2. Các công trình khoa học đã công bố 

TT Tên công trình Năm công bố Trên tạp chí 

1 “Vận dụng một số biện pháp tạo tính tích 

cực cho sinh viên học môn pháp luật đại 

cương tại Trường Đại học Kiên Giang” 

2018 Hiệp hội các trường 

Cao đẳng, Đại học - 

NXB Đà Nẵng 

2 “Thực trạng và giải pháp quản lý hoạt 

động thanh tra, kiểm tra nội bộ ở Trường 

Đại học Kiên Giang”  

2019 

 

Tạp chí Khoa học  

Đại học Đồng Tháp  

3 
“Một số hạn chế trong quy định của Bộ 

luật tố tụng hình sự năm 2015 về giới hạn 

của việc xét xử sơ thẩm” 

2019 

 

Tạp chí Nhân lực 

 Khoa học Xã hội 

 “Các yếu tố tác động đến việc áp dụng 

quy định của pháp luật tố tụng hình sự về 

giới hạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự” 

2020 

 

Tạp chí Nhân lực Khoa 

học Xã hội 

3. Biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên giáo trình, tài liệu tham khảo Năm Nhà xuất bản 

1 Pháp luật đại cương 2020 Chính trị Quốc gia Sự thật 

2 Giới hạn xét xử sơ thẩm trong tố 

tụng hình sự Việt Nam (Sách chuyên 

khảo) 

2020 Chính trị Quốc gia Sự thật 

Kiên Giang, ngày 18 tháng 3 năm 2021 

Xác nhận của cơ quan                Người khai  

                       

 

 

                                                                     

                                                                          GVC.Ths. Trần Thị Ánh 

  

 


