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: PHẠM HUY TIẾN
2. Nam/Nữ: Nam
3. Năm sinh:
4. Nơi sinh: TP.Hồ Chí Minh
Năm được phong học hàm:
5. Học hàm:
Học vị: Thạc sĩ
6. Địa chỉ nhà riêng:
7. Liên lạc:
ĐTCQ: (08) 38.38.6601
Fax:

Năm đạt học vị:

ĐTNR :
ĐTDĐ:

Email: tien.ph@ou.edu.vn

8. Đơn vị công tác hiện nay: Khoa Luật
Chức danh: Giảng viên
Lĩnh vực chuyên môn hiện nay: Luật, Hành chính công.
9. Quá trình đào tạo:
Bậc đào tạo
Thạc sĩ

Nơi đào tạo
Học viện Hành chính Quốc gia

Chuyên môn
Quản lý Hành chính công

Đại học
Đại học

Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh
Học viện Hành chính Quốc gia

Chứng nhận

Trường Đại học Mở TP.HCM

Luật học
Hành chính học
Chương trình tập huấn Giảng
dạy trực tuyến
B Anh văn
A Tin học
Lớp Hướng dẫn chính sách Bộ
Luật Lao động
Lớp Hướng dẫn chính sách Lao
động tiền lương và Luật Bảo
hiểm
B1 Anh văn
Tập huấn các văn bản QPPL về
Tổ chức cán bộ và văn thư lưu
trữ

Chứng chỉ
Chứng chỉ
Chứng chỉ
Chứng chỉ

CĐ Nghề kỹ thuật công nghệ
ĐH Bách khoa TPHCM
CTCP PT Đào tạo thương mại DV
Quốc tế
CTCP PT Đào tạo thương mại DV
Quốc tế

Chứng nhận

Học viện Hành chính Quốc gia

Chứng nhận

Trường cán bộ TPHCM

Chứng nhận
Chứng nhận

Trường cán bộ TPHCM

Bồi dưỡng Kỹ năng giao tiếp

Trường cán bộ TPHCM

Nghiệp vụ công tác tổ chức
nhà nước
1

Ghi chú

Chứng nhận

Tập huấn các văn bản QPPL về
công tác cán bộ, công chức,
viên chức, công tác thanh niên
và văn thư lưu trữ

Trường cán bộ TPHCM

10. Quá trình công tác:
Thời gian (từ năm đến
năm)
12/2015 – Nay

Vị trí công tác

Đơn vị/ Cơ quan công tác

Giảng viên

Khoa Luật/Trường ĐH Mở TPHCM.

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
1
Tài liệu học tập môn học
3
2016
Lịch sử Nhà nước và pháp luật

Ghi chú
Thành viên

b) Các bài báo đã công bố:
Stt

Tên bài báo

1

Những khó khăn trong quá
trình giải quyết hồ sơ tinh
giản biên chế

2

Những yếu tố khách quan ảnh
hưởng đến tâm lý nhân viên y
tế

3

4

Tác động “Hợp đồng không
giờ” đối với thị trường lao
động Việt Nam
Sự cần thiết ban hành pháp
luật về “Hợp đồng
không giờ” tại Việt Nam

Tên tạp chí, kỷ yếu
Tạp chí Khoa học Nội vụ
(số 15)

Tháng năm
xuất bản

12/2016

Hội thảo quốc gia “Đóng
góp của Tâm lý học vào
công tác tổ chức nhân sự
trong bối cảnh Việt Nam”

10/2016

Báo cáo khoa học cấp khoa

01/2017

Tạp chí Khoa học
Đại học Đà Lạt
(Tập 7, số 4)

12/2017

c) Đề tài nghiên cứu khoa học đã chủ trì hoặc là thành viên:
Mã số đề tài, cấp
Stt
Tên đề tài
quản lý
Tuyển dụng viên chức ngành Y tế trên địa Chủ nhiệm đề tài,
1
bàn TP. Hồ Chí Minh
Cấp trường
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công
Thành viên,
2
2

Ghi chú
ISSN:
2354-1113

ISSN:
0866-787K

Năm nghiệm thu

2014
2006

tác quản lý nhà nước về đất đai theo cơ
chế “một cửa” trên địa bàn Phường 9 –
Quận 10 – TP.Hồ Chí Minh

Stt

Cấp trường

d) Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học:
Giải thưởng
Họ tên sinh
Tên đề tài
Kết quả
Cấp
viên
thưởng
thưởng

Năm đạt giải

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
Hình thức, nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

Ghi chú

15. Các thành tích khác
Stt
Hình thức, nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

Ghi chú

Stt

3

