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I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên:   HOÀNG THỊ THU HOA         Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 01/12/1984   Nơi sinh: Thành phố Thanh Hóa, Thanh 

HóaQuê quán: Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa       Dân 

tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ  Năm, nước nhận học vị: 2014/ Việt Nam 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):  Giảng viên 

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

Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:SN 13/35 Nguyễn Quyền, Phường Trường Thi, 

Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa        

Điện thoại liên hệ:              DĐ: 0918.364.828  

Email: thuhoactxh@gmail.com 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy tập trung  

Nơi đào tạo: Khoa Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức 

Ngành học: Xã hội học(công tác xã hội)  

Nước đào tạo: Việt Nam     Năm tốt nghiệp: 2011 

2. Sau đại học: 

Thạc sĩ chuyên ngành: công tác xã hội           Năm cấp bằng: 2014 

Nơi đào tạo: Học viện Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt 

Nam 

3. Ngoại ngữ: 1.Tiếng Anh 

2.Tin học 

Mức độ sử dụng: Thành thạo 

Mức độ sử dụng: Thành thạo 

 

 



III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Từ 09/2012 đến 

04/2013   

Lớp mầm non tư thục Phượng 

sơn 

Giáo viên 

Từ tháng 5/ 2013 

đến tháng 12/2013 

Viện Nghiên cứu phát triển 

MeKong 

Cán bộ dự án: khảo sát viên 

và điều tra viên 

Từ tháng 01/2014 

đến nay 

Trường Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa 

Giảng viên  

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1.C c đ    i nghi n c u  hoa học đ     đang  ha  gia  

2.C c công  rình  hoa học đ  công bố:  

TT T n đ    i nghi n c u 

Nă  

công 

bố 

T n  ạp chí 

1 

Hiểu về nghề công tác xã hội trong 

bối cảnh hội nhập hiện nay 

2016 Kỷ yếu hội thảo khoa học 

“Xây dựng chương trình đào 

tạo ngành công tác xã hội đáp 

ứng nhu cầu xã hội” Trường 

Cao đẳng sư phạm Trung 

Ương thành phố Hồ Chí 

Minh 

2 

Xây dựng quy trình thực hành và 

thực tập theo định hướng tự chủ 

ngành công tác xã hội 

2016 Kỷ yếu hội thảo cấp khoa 

Quản lý nhà nước và Công 

tác xã hội “Nâng cao chất 

lượng khung chương trình 

đào tạo ngành công tác xã hội 

phù hợp với nhu cầu xã hội” 

Trường Đại học Văn hóa Thể 



thao và Du lịch Thanh Hóa 

3 

Tác động của quá trình đô thị hóa 

tới đời sống của đồng bào dân tộc Ê 

đê tại buôn Ako Dhong, thành phố 

Buôn Ma Thuật tỉnh Đắc Lắc  

 

10/201

6 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 

"Đời sống của đồng bào dân 

tộc thiểu số tại khu vực đô thị 

và khu công nghiệp - một số 

vấn đề lý luận và thực tiễn"  

Đại học Quốc Gia Hà Nội,.  

4 

Tìm hiểu mô hình CTXH trong 

bệnh viện của một số quốc gia trên 

thế giới và một vài gợi mở cho Việt 

Nam  

5/2017 

Tạp chí dạy và học ngày nay, 

ISSN 1859-2694 

5 

" Sự cần thiết của nhân viên Công 

tác Xã hội trong hỗ trợ phụ nữ bị 

bạo lực gia đình"   

 

tháng 

4/2018 Tạp chí Dạy và Học ngày nay 

, (ISSN 1859 - 2694) 

6 

Giải pháp nâng cao chất lượng 

NCKH trong đội ngũ GV bộ môn 

CTXH trường ĐHVHTT&DL 

Thanh Hóa  

 

tháng 

6/2018 

  Tài liệu HTKH cấp trường 

"Đổi mới, nâng cao chất 

lượng NCKH của đội ngũ 

CBGV nhà trường trong giai 

đoạn hiện nay" (đồng tác giả) 

 

 


