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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LÍ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÍ LỊCH SƠ LƯỢC  

- Họ và tên: TỐNG XUÂN TÁM           Giới tính: Nam. 

- Ngày tháng năm sinh: 15/06/1979         Nơi sinh: Thanh Hoá. 

- Dân tộc: Kinh                                         Tôn giáo: Không                          Quốc tịch: Việt Nam. 

- Tài khoản ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), chi nhánh An Phú: 

1606205002320. 

- Mã số thuế thu nhập cá nhân: 0307028076. Cấp ngày 28/4/2009. 

- Số CMND: 024983957                           Nơi cấp: TP.HCM                        Ngày cấp: 10/09/2008. 

- Số hộ chiếu: B6988023.                         Nơi cấp : Cục Quản lí xuất nhập cảnh 

Ngày cấp: 02/8/2012 có giá trị đến 02/8/2022. 

- Quê quán: thôn Thái Dương, xã Thiệu Hoà, huyện Thiệu Hoá (Đông Sơn cũ), tỉnh Thanh Hoá. 

- Hộ khẩu thường trú: phòng 4.03 chung cư Nguyễn Án, số 1 đường Nguyễn Án, phường 11, quận 

5, TP.HCM. 

- Chỗ ở hiện nay: phòng 4.03 chung cư Nguyễn Án, số 1 đường Nguyễn Án, phường 11, quận 5, 

TP.HCM. 

- Địa chỉ liên hệ: phòng 4.03 chung cư Nguyễn Án, số 1 đường Nguyễn Án, phường 11, quận 5, 

TP.HCM. 

- Điện thoại cơ quan: (028) 3835 2020 (số nội bộ 113 hoặc 114)                    Di động: 0982 399 008.  

- Email: tamtx@hcmue.edu.vn; tamtx@hcmup.edu.vn; tongxuantam@gmail.com; 

tongxuantam@hcm.edu.vn. 

- Blog: http://tongxuantam1979.blogspot.com. 

- Facebook: Tam Tong Xuan. 

- Tên cơ quan: Trường Đại học Sư phạm TP.HCM. 

- Địa chỉ cơ quan công tác: 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM. 

- Công việc được giao: Giảng viên chính (từ ngày 01/4/2018), Phó Trưởng khoa (2011 - 2017), 

Trưởng khoa (từ ngày 01/12/2017), Bí thư chi bộ (từ ngày 03/10/2012 đến nay), UV Thường vụ 

Công đoàn Trường (Trưởng Ban Thi đua, Phó Ban Chuyên môn, UV Ban Tổ chức), UV Hội đồng 

Khoa (từ năm 2011 đến ngày 20/5/2018), Chủ tịch Hội đồng Khoa nhiệm kì 2017 - 2022 (từ ngày 

21/5/2018), UV Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường nhiệm kì 2014 - 2019 (từ ngày 

04/01/2018), UV Ban Thanh tra Nhân dân Trường (từ năm 2013 đến ngày 01/11/2017), Chủ 

nhiệm CLB “Thắp sáng Ước mơ” của Đoàn - Hội Trường Đại học Sư phạm TP.HCM (từ tháng 

3/2011 - 2014). 

- Ngày về cơ quan: 01/10/2001. 

- Thuộc loại cán bộ: Biên chế chính thức ngày 11/01/2007.  

- Ngày vào ngành giáo dục: 01/10/2001. 

- Ngày vào Đảng: 21/7/2001; Ngày chính thức: 21/7/2002. 

- Lí luận chính trị: sơ cấp. 

- Học vị, học hàm: Phó Giáo sư, Tiến sĩ. 

- Ngạch công chức, viên chức: Giảng viên chính.            Mã số hạng CDNN: V.07.01.02 

- Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính (II) 

- Bậc lương: 1 từ ngày 01/4/2018.                   Hệ số lương: 4.40. 
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- Phụ cấp chức vụ Trưởng khoa: 0.5. 

- Cộng hệ số lương: 4.9 (tính từ ngày 01/4/2018). 

- Ngoại ngữ: tiếng Pháp trình độ C, tương đương DELF; tiếng Anh: đọc và nghiên cứu được tài liệu 

chuyên ngành. 

- Kĩ năng vi tính: Master Trainer - Partners in Learning - Microsoft; Facilitator - Intel Teach 

Essentials Course - Intel; thành thạo vi tính văn phòng, một số phần mềm phục vụ giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học. 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học 

- Hệ đào tạo: chính quy tập trung. 

- Thời gian đào tạo: từ ngày 09/9/1997 - 10/8/2001. 

- Nơi học: Trường Đại học Sư phạm TP.HCM. 

- Ngành học: Cử nhân Sư phạm (song ngữ Việt - Pháp). 

- Báo cáo khóa luận tốt nghiệp: tháng 5/2001 (bằng tiếng Việt và tiếng Pháp) tại Trường Đại học Sư 

phạm TP.HCM. 

- Cấp bằng cử nhân: ngày 10/8/2001. 

- Điểm trung bình: 8,05. Đạt loại: Giỏi (thủ khoa khóa 23). 

- Nhận học bổng Nhật - Việt (3 năm liền) từ năm 1998 - 2001, học bổng của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, học bổng của chương trình song ngữ Việt - Pháp 4 năm liền. 

- Từ ngày 11/07/2000 - 31/08/2000 đi thực tập tiếng Pháp tại Pháp do tổ chức UPEL - UREF tài trợ 

học tại Saint - Étient. 

2. Thạc sĩ 

- Hệ đào tạo: chính quy tập trung. 

- Thời gian đào tạo: từ tháng 9/2002 - 10/2004. 

- Nơi học: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

- Ngày và nơi bảo vệ luận văn: ngày 22/10/2004, Trường Đại học sư phạm Hà Nội. 

- Kết quả: Đạt 10/10 điểm (xếp loại xuất sắc), được chuyển tiếp nghiên cứu sinh. 

- Điểm trung bình chung các môn học: 8,48 (đạt loại giỏi). 

- Ngày cấp bằng: 25/02/2005. 

- Nhận học bổng của Tổ chức NAGAO (do Nhật Bản tài trợ) trong 2 năm học Thạc sĩ. 

3. Tiến sĩ 

- Hệ đào tạo: không tập trung. 

- Nơi học: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

- Ngày và nơi bảo vệ luận án: ngày 20/7/2012, Trường Đại học sư phạm Hà Nội. 

- Kết quả: 6/7 phiếu xuất sắc. 

- Bằng Tiến sĩ, do Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cấp, PGS.TS. Nguyễn Văn Minh 

kí ngày 05/11/2012, số hiệu: 002241, số vào sổ cấp bằng: 118. 

III. CHỨNG CHỈ, GIẤY CHỨNG NHẬN 

Có 43 giấy chứng nhận và chứng chỉ được đào tạo trung và ngắn hạn để nâng cao trình độ về 

chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, giảng viên chính, đổi mới phương pháp dạy học, phát triển 

chương trình, chiến lược đào tạo, tin học, ngoại ngữ, quốc phòng - an ninh, kĩ năng mềm, kĩ năng 

sống,... với các chuyên gia trong và ngoài nước tại các cơ sơ đào tạo uy tín ở trong nước. 
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IV. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Hướng nghiên cứu về NVSP: đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lí và dạy học. 

Loại hình hoạt động KHCN hiện nay: nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, giảng dạy đại 

học, giảng dạy cao học, quản lí, tư vấn,… 

Có 35 bài báo đăng trong Tạp chí chuyên ngành, Tạp chí khoa học trong, ngoài trường và 

trong Kỉ yếu hội thảo, tọa đàm cấp trường, viện, quốc gia, quốc tế về chuyên ngành, Công nghệ 

thông tin và Phương pháp dạy học ở trường phổ thông và đại học. 

Có 02 cuốn sách xuất bản ở Nxb Xây dựng - Bộ Xây dựng về ứng dụng CNTT trong dạy học; 

01 bộ (2 quyển) sách xuất bản ở Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội và 01 cuốn giáo trình xuất bản ở 

Nxb Đại học Sư phạm TP.HCM. 

Chủ nhiệm hoặc cộng tác viên 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường và cấp Bộ đã 

nghiệm thu đạt từ loại khá đến xuất sắc; hiện nay đang chủ nhiệm 1 đề tài cấp Bộ năm 2019. 

Hướng dẫn 38 SV làm KLTN và đồ án tốt nghiệp. Trong đó có 17 sinh viên bảo vệ đạt 10 

điểm và 10 sinh viên đạt 9 điểm; 3 sinh viên đạt 9,33 điểm, 1 sinh viên đạt 9,45 điểm, 1 sinh viên 

đạt 9,50 điểm, 4 sinh viên đạt 9,40 điểm, 1 sinh viên đạt 9,30 điểm. 

Hướng dẫn 17 sinh viên NCKH cấp Khoa; 1 giải ba cấp Bộ, 1 giải khuyến khích cấp Bộ, 1 

giải ba cấp Trường, 2 giải khuyến khích cấp Trường. 

Hướng dẫn được 11 học viên cao học của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM và Trường Đại 

học Sư phạm Hà Nội đào tạo đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. 

Năm học 2019 - 2020 đang hướng dẫn 3 học viên cao học khóa 29 của Trường Đại học Sư 

phạm TP.HCM đào tạo. Các học viên đã bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ và đang tiến hành thực 

hiện. 

Tham gia Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ với vai trò Phản biện kín (1 Hội đồng), Phản biện 2 

(1 Hội đồng); Hội đồng bảo về đề cương nghiên cứu sinh (1 Hội đồng); 45 Hội đồng bảo vệ luận 

văn thạc sĩ với vai trò Chủ tịch (3 Hội đồng), Phản biện (5 Hội đồng), Thư kí (35 Hội đồng), Ủy 

viên (2 Hội đồng). 

Tham gia nhiều Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH và Hội đồng nghiệm thu đề tài 

sinh viên NCKH cấp Khoa và Trường, đề tài NCKH cấp cơ sở, cấp thành phố, cấp bộ, cấp ngành, 

dự án Nhà nước với vai trò Chủ tịch, Thư kí, Phản biện hoặc Ủy viên liên quan đến lĩnh vực chuyên 

ngành, đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng CNTT trong dạy học. 

Phản biện và thẩm định nhiều sách, nhiều bài báo khoa học cho Nhà xuất bản, Tạp chí khoa 

học của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM và Trường Đại học Sài Gòn về lĩnh vực chuyên ngành, 

đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng CNTT trong dạy học. 

Hiện nay, tôi là chủ biên bộ sách giáo khoa Sinh học 10, 11, 12 và tác giả của bộ sách Khoa 

học tự nhiên 6, 7, 8, 9 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP.HCM liên kết với Sở Giáo dục 

và Đào tạo TP.HCM xuất bản. 

V. GIẢNG DẠY 

Ngoài chuyên môn chính là giảng dạy và nghiên cứu, tôi còn là Master Trainer “Parners in 

Learning” - Microsoft từ năm 2006 đến nay, Facilitator “Intel Teach to the Future”, “Intel Teach 

Essentials Course Version 10.1” - Intel từ năm 2004 đến nay. Tham gia tư vấn về dạy học theo dự 

án (PBL), dạy học tích hợp, phương pháp dạy học bàn tay nặn bột, các phương pháp và kĩ thuật dạy 

học tích cực, sơ đồ tư duy, kĩ năng mềm, kĩ năng sống, phương pháp nghiên cứu khoa học, kiểm tra 

- đánh giá, kĩ năng xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan, kĩ năng đặt câu hỏi,… cho 

giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh từ mầm non đến đại học của nhiều trường ở TP.HCM, 
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Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Bến Tre, Cà Mau, Bình Thuận, Bình Dương, Bà Rịa - 

Vũng Tàu, Đồng Nai, Đắk Lắk, Gia Lai, Phú Yên,... 

Tôi đã tập huấn cho hàng trăm lớp giảng viên và sinh viên (Khoa Sinh học, Khoa Công nghệ 

Thông tin, Khoa Tiểu học và Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Đại học Sư phạm TP.HCM) và 

giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, TCCN, TCN, Ban Tuyên giáo Quận 1 - TP.HCM, 

giảng viên CĐ, ĐH của các trường thuộc các tỉnh thành phía Nam với hàng ngàn người về “Sử 

dụng CNTT và chia sẻ kinh nghiệm sử dụng CNTT trong công tác quản lí giáo dục và dạy - học” 

thuộc chương trình Partners in Learning của Tập đoàn Microsoft. Trong quá trình đó, tôi và các 

đồng nghiệp khác không chỉ giúp các giảng viên, giáo viên, sinh viên biết cách sử dụng CNTT vào 

bài giảng mà còn tập huấn cho họ về đổi mới phương pháp giảng dạy. Vận dụng các phương pháp 

dạy học tích cực như dạy học theo dự án (Project based Learning - PBL), phương pháp làm việc 

theo nhóm nhỏ, phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, seminar,… Ngoài ra, tôi còn biên soạn các 

tài liệu có liên quan đến đổi mới phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học, ứng dụng CNTT được 

đăng tải trên blog cá nhân http://tongxuantam1979.blogspot.com; facebook: Tam Tong Xuan để 

chia sẻ với các giảng viên, giáo viên, học sinh và sinh viên quan tâm. Thông qua blog cá nhân và 

facebook này, tôi đã trao đổi qua email, di động hay trao đổi trực tiếp với rất nhiều giảng viên, giáo 

viên, học sinh, sinh viên và những người khác trên mọi miền tổ quốc về chia sẻ kinh nghiệm sử 

dụng các phương pháp dạy học tích cực, phương pháp nghiên cứu khoa học, CNTT, sử dụng các 

phần mềm, giải quyết sự cố một số lỗi máy vi tính thường gặp,… 

Ngoài ra, tôi còn tập huấn cho rất nhiều trường phổ thông, mầm non tại TP.HCM áp dụng các 

phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực, sử dụng dạy học theo dự án (Project based Learning), dạy 

học tích hợp, ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy và học vào các tiết dạy cụ 

thể; tư vấn cho giáo viên các tiết dạy giỏi cấp trường, cấp quận, cấp thành phố và cấp quốc gia, cấp 

quốc tế do Microsoft tổ chức đạt nhiều giải thưởng cao nhất; tập huấn phương pháp hướng dẫn học 

sinh nghiên cứu khoa học và đạt nhiều giải thưởng cao trong cuộc thi học sinh NCKH cấp thành 

phố và cấp quốc gia; tập huấn kĩ năng mềm, kĩ năng sống,... cho giáo viên và học sinh, đặc biệt là 

các trường THCS Đồng Khởi Q1, THCS Đức Trí Q1, THCS Võ Trường Toản Q1, THCS Chu Văn 

An Q1, THCS Nguyễn Du Q1, THCS Trần Văn Ơn Q1, THCS Văn Lang Q1, THPT chuyên Trần 

Đại Nghĩa Q1, THPT Lương Thế Vinh Q1, THPT Trưng Vương, Quận 1; THPT Nguyễn Trãi, 

Quận 4; THPT An Nghĩa - Cần Giờ, THCS-THPT Dân Lập Đức Trí, Quận 7 và Quận Phú Nhuận, 

TH-THCS-THPT Hoàng Việt - Đắk Lắk; THCS Nguyễn Văn Bé, Quận Bình Thạnh; Trường Mầm 

non Golden Key, Quận 6; hệ thống Trường Quốc tế Việt Úc;... 

Từ tháng 8/2010 đến nay, tôi giảng dạy học phần “Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ 

trong dạy học đại học”, “Dạy học trực tuyến - E-learning”, “Lí luận dạy học đại học”, “Nâng cao 

chất lượng tự học”, “Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học”, “Đánh giá 

trong giáo dục đại học”, “Phương pháp nghiên cứu khoa học” thuộc chương trình bồi dưỡng 

Nghiệp vụ Sư phạm giảng viên của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM và Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 1 và 2 cho hàng trăm lớp với hàng nghìn giảng viên các trường CĐ, ĐH thuộc rất 

nhiều tỉnh, thành phố của cả nước. 

Tập huấn kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc theo nhóm, kĩ năng nói trước công chúng, kĩ 

năng học và tự học, kĩ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc, kĩ năng viết CV, kĩ năng lập sơ đồ 

tư duy, kiểm tra - đánh giá,... cho cán bộ, giảng viên Trường Đại học Dầu Khí Việt Nam, Trường 

Đại học Văn Hiến, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, Trường Đại học Tôn Đức 

Thắng, Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Đắk 

Lắk, tỉnh Gia Lai, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Trà Vinh; Tổng công ty Điện lực TP.HCM 

nhiều khóa liền; Saigon Co.op,... cho hàng chục lớp sinh viên năm 1, 2 của Trường Đại học Công 

nghiệp TP.HCM, cho Đoàn - Hội của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM và cho sinh viên ngành 

CNTT của Trường Đại học Quốc tế Miền Đồng - Bình Dương,... 

Trong chuyên môn, nghiệp vụ, tôi không ngừng tìm tòi, sáng kiến, đổi mới phương pháp dạy 

học, nhằm nâng cao hiệu quả dạy - học. Các bài dạy lí thuyết và thực hành đều được thiết kế trên 

http://tongxuantam1979.blogspot.com/
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PowerPoint với những phim ảnh trực quan sinh động, phối hợp các phương pháp dạy học tích cực 

như: vấn đáp, trực quan, tình huống, nêu và giải quyết vấn đề, dạy học theo dự án (project based 

learning - PBL), dạy học trực tuyến (E-Learning), làm việc theo nhóm nhỏ, đóng vai - sắm kịch, 

thuyết trình (seminar), trò chơi (game show) thực hành - thí nghiệm, thuyết giảng,… hoặc các kĩ 

thuật dạy học như: động não (công não), tia chớp, thảo luận viết, thảo luận viết không công khai, sơ 

đồ tư duy, Phillips XYZ (kĩ thuật 635), chậu cá, ổ bi, thông tin phản hồi, ba lần ba, khăn trải bàn, 

các mảnh ghép, biểu đồ KWL - KWLH, game show thi kiến thức trắc nghiệm  giữa các đội để hình 

thành kiến thức mới và một số kĩ thuật dạy học khác để thay đổi cách “thưởng thức món ăn” cho 

sinh viên, tạo cho sinh viên hứng thú và tích cực làm việc hơn, không khí lớp học được thay đổi 

thường xuyên, không bị lặp lại phương pháp dạy - học một cách nhàm chán. Kết quả phản hồi cuối 

mỗi học phần cho thấy đại đa số sinh viên rất thích phương pháp dạy của giảng viên, lớp học sôi 

động, tích cực; nội dung dạy cô đọng, trọng tâm, súc tích; sinh viên có thể nhớ, hiểu, vận dụng, 

phân tích, tổng hợp, đánh giá được nội dung học phần ngay trên lớp. Hằng năm có khoảng trên 95% 

sinh viên thi đạt học phần, trong đó tỉ lệ giỏi và xuất sắc khá cao. 

VI. KHEN THƯỞNG 

- Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tặng “Đã có thành 

tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động Công đoàn năm học 2016 - 

2017”. 

- Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng “Đã có thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” năm học 2015 - 2016”. 

- Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tặng “Đã có thành 

tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động Công đoàn năm học 2013 - 

2014”. 

- Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng “Đã có thành tích đạt giải thưởng 

Nhà giáo trẻ tiêu biểu liên tục nhiều năm (từ năm 2009 đến năm 2013) góp phần tích cực trong 

phong trào thi đua của thành phố”. 

- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm học 

2010 - 2011 đến năm học 2011 - 2012”. 

- Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đạt giải thưởng “Nhà giáo 

trẻ tiêu biểu” 3 năm liên tục (2009 - 2011). 

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ “Đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm học 

2010 - 2011 đến năm học 2012 - 2013”. 

- 5 năm liền được nhận Giấy khen của BCH Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh tặng giải thưởng “Nhà 

giáo trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh” từ năm 2009 - 2013. 

- Danh hiệu “Giảng viên tiêu biểu giai đoạn 2008 - 2013” của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư 

phạm TP.HCM trao tặng. 

- Giấy khen “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011, 2014”. 

- Giấy khen “Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

- Giấy chứng nhận của BCH Đoàn trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tặng “Giảng viên trẻ 

tiêu biểu cấp Trường” năm 2008. 

- Giấy khen của BCH Đoàn trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tặng giải thưởng “Nhà giáo 

trẻ tiêu biểu” năm học 2011 - 2012. 

- 6 năm đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” năm học 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 

2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2016 - 2017. 

- 3 lần liên tục đạt danh hiệu “Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi” cấp cơ sở năm học 2010 - 

2011; 2012 - 2013; 2015 - 2016. 

- 10 năm đạt danh hiệu “Công đoàn viên xuất sắc” năm học 2008 - 2009, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 

2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019. 
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- Giấy chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt 

giải khuyến khích cấp Bộ năm 2006”. 

- Giấy chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Đã hướng dẫn sinh viên có đề tài đạt giải Ba, Giải 

thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2019. 

- Đạt thành tích trong nghiên cứu khoa học của Trường giai đoạn 2003 - 2008. 

- Là 1 trong 121 đại biểu tham dự Liên hoan “Thanh niên thi đua Dạy tốt - Học tốt TP. Hồ Chí 

Minh” - Lần I - Năm 2012. 

- Là 1 trong 213 đại biểu tham dự Liên hoan “Thanh niên thi đua Dạy tốt - Học tốt TP. Hồ Chí 

Minh” - Lần II - Năm 2014. 

- Giấy khen của Ban Chấp hành Thành đoàn TP.HCM tặng: Đã tích cực tham gia phong trào 

“Thanh niên thi đua dạy tốt - học tốt” TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2014. 

- Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tặng: Có nhiều thành tích 

xuất sắc giai đoạn 2010 - 2014. 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2020 

 NGƯỜI KHAI 

 

 

 

TS. Tống Xuân Tám 

 


