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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Theo mẫu tại Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/09/2017 của Bộ trưởng 

Bộ GDĐT - Phụ lục IV) 

I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC 

Họ và tên: Tạ Thị Thủy                                     Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 18/09/1984             Nơi sinh: Hoằng Hóa - Thanh Hoá 

Quê quán: Hoằng Hợp - Hoằng Hóa - Thanh Hoá;       Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sỹ                           Năm, nước nhận học vị: 2015/Việt 

Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:                  Năm bổ nhiệm:  

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên khoa Văn hóa xã hội 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hoá 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:7A/426 Lê Lai – Phường Đông Sơn – Thành 

phố Thanh Hoá 

Điện thoại liên hệ: CQ: 0373953388 DĐ: 0902.149.586 E-mail: 

thuycdvh@gmail.com 

Số CMND: 172077544 Ngày cấp:   26/11/2001    Nơi cấp: Công an tỉnh Thanh 

Hoá 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Vinh 

Ngành học: Ngữ Văn 

Nước đào tạo: Việt Nam                              Năm tốt nghiệp: 2008 

Bằng đại học 2:                                            Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Văn học      Năm cấp bằng: 2010 

      Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

- Tiến sĩ chuyên ngành: Văn học nước ngoài                  Năm cấp bằng: 2015 

mailto:thuycdvh@gmail.com
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      Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

-   Tên luận án: Tiểu thuyết Mạc Ngôn từ góc nhìn liên văn hóa 

3. Ngoại ngữ- 

Tin học: 

1. Tiếng Anh 

2. Tin học 

Mức độ sử dụng: Trình độ B1 

Mức độ sử dụng: Thành thạo 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Từ năm 2011 đến 

nay 

Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa 

Giảng viên Khoa Văn hoá Xã hội 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trƣờng) 

Trách nhiệm tham gia 

trong đề tài 

1 

Nghiên cứu tiềm năng, 

giải pháp phát triển 

không gian văn hóa Hàm 

Rồng trở thành khu du 

lịch quốc gia (2012-

2020) 

2014 Tỉnh NVC 

2 

Nghiên cứu thực trạng và 

đề xuất giải pháp nâng 

cao chất lượng Tập san 

TTKH tại trường Đại học 

VH, TT&DL Thanh Hóa 

2016 Trường Chủ nhiệm 

3 

Nghiên cứu giá trị đặc 

sản ẩm thực Thanh Hóa 

phục vụ phát triển du lịch 

2016 Tỉnh Nghiên cứu viên 
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4 

“Nâng cao chất lượng 

quản lý, đào tạo và thu 

hút lưu học sinh Lào tại 

trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa” 

2017 Trường Nghiên cứu viên 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

TT Tên công trình Năm 

công 

bố 

Tên tạp chí 

1 
Thế giới kỳ nhân trong 

“Báu vật của đời” 

2011 Tạp chí Đông Bắc Á 

2 

Đặc trưng tư duy thẫm 

mỹ của nghệ thuật 

phương Đông 

2012 Tập san thông tin khoa học số 1 - 

trường ĐH văn hóa, thể thao và du lịch 

Thanh Hóa 

3 

Một số giải pháp nâng 

cao chất lượng đào tạo 

chuyên ngành QLVH tại 

trường ĐH VH,TT&DL 

TH 

2012 Kỷ yếu khoa học khoa NVVH 

4 

Nghiên cứu KH tại trường 

ĐH VH,TT&DL TH – 

một số vấn đề lý luận và 

thực tiễn. 

2012 Kỷ yếu khoa học khoa SPNT 

5 

Đào tạo lĩnh vực Du lịch 

tại trường ĐH 

VH,TT&DL TH – cơ hội 

và thách thức  

2012 Kỷ yếu khoa học khoa NVDL 
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6 

Phương pháp dạy học phát 

triển kỹ năng tư duy sáng 

tạo cho SV 

2012 Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp trường 

7 

Bản sắc dân tộc trong 

truyện cổ dân gian Việt 

Nam 

2012 Tập san thông tin khoa học số 2- 

trường ĐH văn hóa, thể thao và du lịch 

Thanh Hóa  

8 

Tiểu thuyết Mạc Ngôn 

trong mối quan hệ với 

văn hóa truyền thống 

Trung Hoa 

2014 
Tạp chí Khoa hoạc và Giáo dục trường 

Đại học Sư phạm Đà Nẵng 

9 

Hướng tiếp cận mới trong 

xử lý cốt truyện Báu vật 

của đời của Mạc Ngôn 

2015 Tạp chí Giáo dục và xã hội 

10 

Sự kết hợp truyền thống 

và hiện đại trong tiểu 

thuyết Mạc Ngôn trên 

phương diện ngôn ngữ 

tiểu thuyết 

2015 
Tạp chí Khoa học và Giáo dục trường 

Đại học Sư phạm Đà Nẵng 

11 

Giải mã biểu tượng Ếch 

trong tiểu thuyết Ếch của 

Mạc Ngôn 

2015 Tạp chí dạy và học ngày nay 

12 
Cái đói trong tiểu thuyết 

Mạc Ngôn 
2015 Tạp chí Đông Bắc Á 

13 

Sự kết hợp văn hóa 

truyền thống và văn hóa 

hiện đại trong tiểu thuyết 

Mạc Ngôn trên phương 

diện nghệ thuật xây dựng 

cốt truyện 

2015 Tạp chí nghiên cứu Trung Quốc 
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14 
Biểu tượng trong tiểu 

thuyết Mạc Ngôn 

2015 Tạp chí Đông Bắc Á (ISN:2354-

077X). tr.68-76 

15 

Những biến đổi về văn 

hóa nhìn từ góc độ tín 

ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở 

huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

2015 Tập san thông tin khoa học số 11- 

trường ĐH văn hóa, thể thao và du lịch 

Thanh Hóa 

16 

Chơi đu – Nét đẹp văn 

hóa dân gian ngày tết xưa 

2016 Tập san thông tin khoa học số 12- 

trường ĐH văn hóa, thể thao và du lịch 

Thanh Hóa 

17 

Tác động của hệ thống 

cửa hàng bán lẻ đối với 

sự phát triển kinh tế - xã 

hội ở Bá Thước, Thanh 

Hóa 

2016 Kỷ yếu hội thảo khoa học ĐT Nghiên 

cứu thực trạng và giải pháp tổ chức 

hoạt động du lich ở bản Đốc xã Cổ 

Lũng và Bản Tôm xã Bna Công, 

Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hóa 

18 

Tác động của công 

nghiệp hóa, đô thị hóa 

đối với hoạt động quản lý 

di sản văn hóa ở Thanh 

Hóa hiện nay 

2016 Kỷ yếu hội thảo khoa học ĐT Nghiên 

cứu đề xuất giải pháp phát triển kinh tế 

- du lịch gắn với bảo tồn phát huy giá 

trị di sản văn hóa Thanh Hóa trong bối 

cảnh kinhh tế thị trường và hội nhập 

quôc tế 

19 

Nhân vật người phụ nữ 

trong tiểu thuyết Mạc 

ngôn – truyền thống và 

hiện đại 

2016 Tạp chí Khoa học và Giáo dục trường 

Đại học Sư phạm Đà Nẵng 

20 

Nét độc đáo trong Lễ hội 

Gầu Tào của người 

Hmong 

2016 T ập san TTKH số 14, Trường ĐH VH, 

TT&DL TH 

21 Tính cấp thiết của việc 2016 Kỷ yếu hội thảo khoa học ĐT Ứng 
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xây dựng hệ thống câu 

hỏi tại trường ĐH VH, 

TT&DL Thanh Hóa 

dụng  phần mềm thi trắc nghiệm tại 

trường ĐH VH, TT&DL Thanh Hóa 

22 

Một số giải pháp nâng 

cao chất lượng nội dung 

các chuyên mục TS 

TTKH Trường ĐHVH, 

TT&DL Thanh Hóa 

2016 Kỷ yếu hội thảo khoa học ĐT Nghiên  

cứu  thực  trạng  và  đề  xuất  giải  

pháp  n â ng cao chât  l ượng  TTKH 

tại trường ĐH VH, TT&DL Thanh Hóa 

23 

Một số lỗi thường gặp 

khi dùng từ Tiếng Việt 

2016 Kỷ yếu hội thảo khoa học ĐT Phương 

pháp dạy Tiếng Việt cho LHS Lào tại 

trường ĐH VH, TT&DL Thanh Hóa 

24 

" Nghiên cứu ẩm thực xứ 

Thanh qua ca dao, tục 

ngữ (từ góc độ nguồn gốc 

sản vật) -  

số 01 

tháng 

8/2017 

Tạp chí KH trường ĐHVH TT&DL 

Thanh Hóa , (ISSN 2588 - 1264)  

(đồng tác giả) 

25 

"Tổ chức hoạt động dạy 

học ở trường ĐH theo 

hướng phát triển năng lực 

người học"  

tháng 

8/2017 

Kỷ yếu HT Quốc tế "Giáo dục ĐH 

trong bối cảnh hội nhập Cộng đồng 

kinh tế ASEAN"  (ISBN 

978604773761 - 1) 

26 

" The change of the 

ancestor worship belief in 

the Vietnamese family 

nowadays"   

tháng 

12/2017 

Tạp chí Edukacja Humanistyczna, Ba 

Lan  (ISSN 1507 - 4943) (đồng tác giả) 

27 

Giải pháp cải thiện năng 

lực NCKH cho CBGV 

trường ĐHVHTT&DL 

Thanh Hóa  

 

  Tài liệu HTKH cấp trường "Đổi mới, 

nâng cao chất lượng NCKH của đội 

ngũ CBGV nhà trường trong giai đoạn 

hiện nay" tháng 6/2018  (đồng tác giả) 
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3.Hướng dẫn Luận văn, luận án 

TT Tên luận văn Học viên Năm Cơ sở Đào 

tạo 

Ghi chú 

1 Giải pháp bảo tồn và 

phát huy lễ hội truyền 

thống của người Thái ở 

huyện Bá Thước, tỉnh 

Thanh Hoá 

Nguyễn Cơ 

Thạch 

2016 -

2018 

Trường 

ĐHVH 

TT&DL 

Thanh Hóa 

Đã bảo vệ 

2 Xây dựng đời sống 

văn hoá cơ sở ở xã 

Hoằng Quỳ, huyện 

Hoằng Hoá, tỉnh 

Thanh Hoá 

Trần Thị 

Thanh Tú 

2017 -

2019 

Trường 

ĐHVH 

TT&DL 

Thanh Hóa 

Chưa bảo 

vệ 

 

 

 

 

 


