
  

 

Mẫu A6_LLKH 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

CỦA CÁ NHÂN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KH&CN  

 

            ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ:                

                                       ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ: 
 

          

1. Họ và tên: Phan Thị Mai Hương  

2. Năm sinh:    11/04/1963                                                          3. Nam/Nữ: Nữ 

 

4. Học hàm: Phó Giáo sư                                               Năm được phong học hàm: 2009 

    Học vị: Tiến sĩ                                                            Năm đạt học vị: 2002 

5. Chức danh nghiên cứu: - Viện nghiên cứu Phát triển nguồn lực Việt 

                                            - Viện Tâm lý học 

    Chức vụ: Chuyên gia 

6. Địa chỉ nhà riêng: Căn hộ 1905 - Nhà 34T - Hoàng Đạo Thúy - Hà nội 

7. Điện thoại: CQ: 0338706268                          ; NR:                 ; Mobile: 0912571570 

8. Fax:                                                                        E-mail: huongphanmai@gmail.com 

9. Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân đăng ký là thành viên:  

     Tên tổ chức :Viện Nghiên cứu Phát triển nguồn lực Việt 

     Tên người Lãnh đạo:  Trần Lê Diễm Anh                                 

     Điện thoại người Lãnh đạo: 0913724701 

     Địa chỉ tổ chức: 8C Trần Huy Liệu, phường 12, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 

10. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học Trường Đại học Tổng 

hợp Quốc gia 

Leningrad 

 

Tâm lý học 

 

1988 

 

Thạc sỹ Trường Đại học quốc 

gia Seoul - Hàn Quốc 

 

Tâm lý học 1998 

 



 

Tiến sỹ Viện Tâm lý học – 

Viện KHXH Việt 

Nam 

 

Tâm lý học 2002 

Thực tập sinh khoa 

học 

   

11. Quá trình công tác 

 

Thời gian  

(Từ năm ... đến 

năm...) 

Vị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức 

2004 Giảng viên Trường ĐH Y tế 

công cộng 

Số 1A, đường Đức 

Thắng, phường Đức 

Thắng, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà 

Nội 

2005 - 2006 Giảng viên Trường ĐH Thăng 

Long – Khoa Công 

tác xã hội 

Nghiêm Xuân Yêm, 

Đại Kim, Hoàng Mai, 

Hà Nội 

Từ 2010 đến 2020 Giảng viên 

Hướng dẫn 

khoa học 

Trường Đại học Sư 

phạm Hà nội 

136 Xuân Thủy, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

Từ 2009 đến nay Giảng viên 

Hướng dẫn 

khoa học 

Trường ĐH KHXH 

và Nhân văn Hà Nội 

– Khoa Tâm lý học 

336 đường Nguyễn 

Trãi, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà 

Nội 

Từ 2010 đến nay Giảng viên 

Hướng dẫn 

khoa học 

Học viện KHXH 477 Nguyễn Trãi, 

Thanh Xuân, Hà Nội 

Từ 2021 đến nay Hướng dẫn 

khoa học 

Đại học Sư phạm 

TP. Hồ Chí Minh 

280 An Dương Vương, 

Quận 5. Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Từ 2022 – nay  Chuyên gia 

nghiên cứu 

Viện Nghiên cứu 

Phát triển nguồn lực 

Việt 

8C Trần Huy Liệu, 

phường 12, quận Phú 

Nhuận, TP.HCM 



 

12. Các công trình công bố chủ yếu  

(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng 

ký trong 5 năm gần nhất) 

 

TT 

Tên công trình 

(bài báo, công 

trình...) 

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả 

công trình 

Nơi công bố 

(tên tạp chí đã đăng 

công trình) 

Năm công bố 

 Những căng thẳng 

và lo lắng của người 

công nhân hiện nay 

Tác giả Tạp chí Tâm lý học số 

11 

 

2011 

 Cảm nhận hạnh 

phúc ở trường học 

của học sinh - 

Nghiên cứu trường 

hợp học sinh trường 

THPT Vĩnh Bảo, 

Hải phòng 

Tác giả Tạp chí  Tâm lý học, 

số 6. 57-68. 

 

2017 

 Điều gì làm trẻ hạnh 

phúc khi tới trường? 

Dự báo của các yếu 

tố trường học 

Tác giả Proceedings of the 1st 

Regional Conference 

of Psychology 

(RCP2017) in SEA. 

NXB Đại học Quốc 

gia 

2017 

 Nhận dạng các tình 

huống nảy sinh cảm 

xúc tại nơi làm việc 

Đồng tác giả Proceedings of the 1st 

Regional Conference 

of Psychology 

(RCP2017) in SEA. 

NXB Đại học Quốc 

gia 

2017 

 Sự hài lòng về công 

việc của người lao 

động 

Đồng tác giả Tạp chí Tâm lý học, 

số 10 

 

2018 

 Sự hài lòng với công 

việc của người lao 

động tại Đại học 

Luật Hà nội. 

Đồng tác giả Tạp chí Tâm lý học, 

số 6 

 

2019 

 Xây dựng thang đo 

Tâm thế đối với thực 

hiện đổi mới giáo 

Tác giả Tạp chí Tâm lý học số 

9  

2020 



dục của giáo viên 

phổ thông 
 

 Hình thành khái 

niệm hạnh phúc tại 

nơi làm việc 

Đồng tác giả Tạp chí Tâm lý học, 

số 12 

2021 

 Kiệt sức làm mẹ 

trong đại dịch 

Covid-19 

Đồng tác giả Tạp chí Tâm lý học 

Việt Nam, số 5, 28-41. 

 

2021 

 Các yếu tố ảnh 

hưởng đến kiệt sức 

làm cha mẹ trong 

đại dịch Covid-19 

Đồng tác giả Tạp chí Tâm lý học, 

số 3 

2022 

 Ảnh hưởng của cảm 

xúc đến hiệu quả 

làm việc của người 

lao động 

Đồng tác giả Tạp chí Tâm lý học, 

số 5. 

 

2022 

 

13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích 

hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp…  

 (liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có) 

 

TT Tên và nội dung văn bằng  Năm cấp văn bằng 

   

   

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn  

(liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có) 

 

TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng 
Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

 Những biến đổi tâm 

lý của cư dân ven đô 

trong quá trình đô thị 

hóa 

NXB Từ điển Bách khoa 2010 

 Nghiên cứu khía 

cạnh tâm lý xã hội 

của cộng đồng cư 

dân nông thôn trong 

bối cảnh đô thị hóa 

NXB Từ điển Bách khoa 2013 



 Một số vấn đề tâm lý 

của người công nhân 

trong các loại hình 

doanh nghiệp 

NXB Từ điển Bách khoa 2013 

 Phương pháp nghiên 

cứu trong Tâm lý 

học 

NXB Khoa học Xã hội 2014 

 Cảm xúc tại nơi làm 

việc 

NXB Khoa học Xã hội 2020 

    

15. Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia  

(trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu 

có) 

 

Tên đề tài/đề án,  

dự án,nhiệm vụ khác  

đã chủ trì 

Thời gian 

(bắt đầu - kết 

thúc) 

Thuộc Chương trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu, 

chưa nghiệm thu) 

Trí tuệ cảm xúc và 

mối quan hệ của nó 

với hành vi xã hội 

của thanh thiếu niên 

2015-2016 Cấp Nhà nước Đã nghiệm thu 

Cảm xúc tại nơi làm 

việc và ảnh hưởng 

của nó đến hành vi 

thực hiện công việc 

của người lao động 

2017 - 2018 Cấp Bộ Đã nghiệm thu 

Tâm thế đối với đổi 

mới giáo dục của 

giáo viên phổ thông 

2019 - 2020 Cấp Bộ Đã nghiệm thu 

Tên đề tài/đề án,  

dự án, nhiệm vụ khác 

đã tham gia 

Thời gian 

(bắt đầu - kết 

thúc) 

Thuộc Chương trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu, 

chưa nghiệm thu) 

Bản sắc con người 

Tây Nam bộ trong 

bối cảnh phát triển 

mới 

2019 - 2020 Cấp Nhà nước Đã nghiệm thu 

Chất lượng cuộc sống 

nghề nghiệp của giáo 

viên phổ thông trong 

2021 - 2022 Cấp Bộ Đã nghiệm thu 



bối cảnh đổi mới giáo 

dục 

Xây dựng bộ chỉ số 

về bình đẳng giới ở 

Việt Nam 

2021 - 2022 Cấp Nhà nước Chưa nghiệm thu 

 

16. Giải thưởng  

(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu 

có) 

 

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

   

   

   

   

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác  

(liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có) 

 

 

 

 

TP.HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2022 

 

TỔ CHỨC - NƠI LÀM VIỆC CỦA CÁ 

NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM 

(HOẶC THAM GIA THỰC HIỆN) 

NHIỆM VỤ 

(Xác nhận và đóng dấu) 

 

 

 

 

Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần 

thiết để Ông, Bà Phan Thị Mai Hương 

tham gia thực hiện  

Nhiệm vụ  

 

 

CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM  

(HOẶC THAM GIA THỰC HIỆN) 

NHIỆM VỤ  

(Họ, tên và chữ ký) 

 

 

 


