
1 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC  

 

 

 

 

1. Họ và tên: ĐỖ HỒNG QUÂN 2. Nam/Nữ: Nam 

3. Năm sinh: 20/08/1984 4. Nơi sinh: Quảng Ngãi 

5. Học hàm: 

Học vị: Thạc sỹ 

Năm được phong học hàm: 

Năm đạt học vị: 2012 

6. Địa chỉ nhà riêng: 

7. Liên lạc: 

ĐTCQ: ĐTNR : 

Fax: ĐTDĐ: 0983 94 99 95 

Email: quan.dh@ou.edu.vn 

            hongquanxhh@gmail.com 

8. Đơn vị công tác hiện nay: 

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu 

Lĩnh vực chuyên môn hiện nay:  Xã hội học 

9. Quá trình đào tạo: 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Cử nhân Trường đại học Mở Tp HCM Xã hội học 2006 

Thạc sỹ Trường ĐH KHXH & NV Tp HCM Xã hội học 2012 

Chứng chỉ Seameo Relional Open Learning Center 

and Ho Chi Minh Open University 

Digital-Age in Teaching 

and Learning Workshop 

2013 

 

 

10. Quá trình công tác:  

Thời gian (từ năm đến 

năm) 

Vị trí công tác Đơn vị/ Cơ quan công tác 

2006 đến 2008 Trưởng nhóm thị trường Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế-Văn 

phòng Kiên Giang 

2009 đến 2010 Trưởng phòng quản lý học sinh-sinh 

viên 

Trường cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn 

2010-2012 Cộng tác viên Trung tâm thông tin-Viện phát triển bền 

vững vùng Nam Bộ 

Từ 2011 đến nay Giảng viên Khoa XHH-CTXH-ĐNA- Trường Đại 

học Mở Tp HCM 

mailto:quan.dh@ou.edu.vn
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11. Hoạt động khoa học và công nghệ (chỉ nêu những hoạt đông khoa học và công nghệ đã 

hoàn thành) 

a) Giáo trình, Tài liệu học tập đã chủ biên hoặc tham gia: 

STT 
Tên Giáo trình, Tài liệu học 

tập 
Số tín chỉ 

Năm hoàn 

thành 
Ghi chú 

     

     

     

 

 

b) Các bài báo đã công bố:  

Stt Tên bài báo Tên tạp chí, kỷ yếu 
Tháng năm 

xuất bản 
Ghi chú 

1 Vị thế của người phụ nữ Việt 

Nam trong Lê triều hình luật 

Trung tâm nghiên cứu 

Giới&Xã hội, trường đại 

học Hoa Sen 

2010 

 

2 An sinh xã hội cho lao động di 

dân nông thôn-đô thị  

Tạp chí Khoa học, Trường 

đại học Mở Tp HCM 

2011  

3 Vai trò của truyền thông đại 

chúng về bảo vệ môi trường 

nhằm phát triển bền vững 

Tạp chí Khoa học, Trường 

đại học Mở Tp HCM 

2011  

4 Xung đột trong gia đình hạt 

nhân hiện nay tại TP HCM: Đặc 

điểm và chiến lược ứng xử 

Kỷ yếu hội thảo Gia đình 

trẻ tại TP HCM tổ chức 

ngày 26/6/2015 tại đại học 

Mở Tp HCM 

2015  

 

c) Đề tài nghiên cứu khoa học đã chủ trì hoặc là thành viên: 

Stt Tên đề tài 
Mã số đề tài, cấp quản 

lý 

Năm nghiệm 

thu 

1 
Phương pháp học tập và định hướng lựa 

chọn việc làm của sinh viên Xã hội học 

hiện nay tại Tp HCM 

Giải thưởng nghiên cứu 

khoa học sinh viên 

Eureka 

2006 

2 
Tác động của khu công nghiệp Sóng Thần 

đến đời sống của người dân huyện Dĩ An 

và vùng phụ cận 

Đại học quốc gia Tp 

HCM 

2011 

3 
Một số vấn đề cơ bản về bảo vệ môi 

trường nhằm phát triển bền vững vùng 

Nam Bộ 

Đề tài cấp Bộ, Trung tâm 

Môi trường thuộc viện 

PTBV vùng Nam Bộ chủ 

trì 

2012 
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4 
Nghiên cứu và đào tạo về giới ở Nam Bộ 

(2000 – 2010) (Phân tích nội dung về giới 

trong sách giáo khoa phổ thông) 

Viện Khoa học Xã hội 

Việt Nam và Quĩ Rosa 

Luxemburg Stiftung 

(CHLB Đức) 

2011 

5 Cơ sở dữ liệu, thông tin và tri thức phục 

vụ chiến lược nghiên cứu 2006-2010 của 

Viện Phát triển Bền vững vùng Nam bộ 

Cấp Viện 

(Viện phát triển bền vững 

vùng Nam Bộ) 

2010 

7 
Hiện trạng, mức độ tiếp cận phúc lợi xã 

hội của công nhân tỉnh Bình Dương và đề 

xuất mô hình hợp lý. 

Sở khoa học &Công 

nghệ tỉnh Bình Dương 

2012 

 

d) Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học: 

Stt Tên đề tài 
Họ tên sinh 

viên 

Giải thưởng 

Năm đạt giải Kết quả 

thưởng 

Cấp 

thưởng 

1 Sử dụng thức ăn nhanh trong 

giới trẻ tại Tp HCM hiện nay: 

đặc điểm và xu hướng biến 

đổi 

Nguyễn Đình 

Quỳnh Thu 

Giải Ba Cấp 

trường 

2015 
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12. Số lượng văn bằng sở hữu trí tuệ đã được cấp: 

Stt Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng 

   

   

   

 

 

13. Các công trình được áp dụng trong thực tiễn: 

Stt Tên công trình 
Hình thức, quy mô, địa 

chỉ áp dụng 

Thời gian (bắt đầu - kết 

thúc 

 

 

 

   

    

 

14. Giải thưởng về hoạt động khoa học và công nghệ 

Stt Hình thức, nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng Ghi chú  

   photo Bằng 
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   khen, Giấy 

khen hoặc Giấy 

chứng nhận 

đính kèm 

   

 


