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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 LƯỢC 

Họ và tên: Hoàng Thị Thanh Bình                       Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 22/4/1978                               Nơi sinh: Hà Trung - Thanh Hoá 

Quê quán: Hà Thái - Hà Trung - Thanh Hoá;              Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sỹ                      Năm, nước nhận học vị: 2006/Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:                    Năm bổ nhiệm:  

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên khoa GDĐC&NNA 

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: 99 Dương Đình Nghệ - Phường Tân Sơn - Thành 

phố Thanh Hoá 

Liên hệ:  CQ: 0373953388 DĐ: 0913319414E-mail: hoangthanhbinhth@gmail.com 

Số CMND: 171750903  Ngày cấp:   27/9/2013         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 Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội 

Ngành học: Ngôn ngữ học 

Nước đào tạo: Việt Nam                              Năm tốt nghiệp: 2000 

Bằng đại học 2:                                            Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Ngôn ngữ học      Năm cấp bằng: 2006 

      Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội 

3. Ngoại ngữ- 

Tin học: 

1. Tiếng Anh 

2. Tin học 

Mức độ sử dụng: Trình độ C 

Mức độ sử dụng: Thành thạo 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Từ năm 2005 đến nay Trường Đại học Văn hóa, Thể Giảng viên Khoa Sư phạm 
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thao và Du lịch Thanh Hóa 

 

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, 

trường) 

Trách nhiệm tham gia 

trong đề tài 

1 

Nghiên cứu bảo tồn và phát 

huy giá trị dân ca xứ Thanh 

phục vụ phát triển kinh tế xã 

hội tỉnh Thanh Hóa 

2008 - 

2010 

Cấp tỉnh Nghiên cứu viên 

Viết chuyên đề 6: Những 

giá trị đặc sắc của dân ca 

xứ Thanh trong việc phản 

ánh tâm hồn, tính cách 

của người dân Thanh Hóa 

2 

Nghiên cứu tiềm năng sản 

phẩm văn hóa du lịch Thanh 

Hóa phục vụ phát triển kinh tế 

xã hội Thanh Hóa giai đoạn 

2010-2020" 

2009 - 

2010 

Cấp tỉnh Nghiên cứu viên 

viết chuyên đề 4 "Thực 

trạng, tiềm năng nhóm 

sản phẩm văn hóa phi vật 

thể truyền thống ở Thanh 

Hóa (lễ hội, phong tục, tín 

ngưỡng)" 

3 

Nghiên cứu thực trạng và 

giải pháp phát triển nguồn 

nhân lực du lịch vùng Bắc 

Trung Bộ đáp ứng yêu cầu 

kinh tế xã hội của vùng trước 

bối cảnh hội nhập quốc tế 

2015 Cấp trường Nghiên cứu viên viết 

chuyên đề 3:  

Giải pháp phát triển 

nguồn nhân lực du lịch 

vùng Bắc Trung Bộ đáp 

ứng nhu cầu phát triển 

kinh tế  xã hội của vùng 

trước bối cảnh hội nhập 

quốc tế 

4 
Nghiên cứu thực trạng và đề 

xuất giải pháp nâng cao chất 

2015 Cấp trường Nghiên cứu viên viết 

chuyên đề  3: 
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lượng tập san TTKH tại 

Trường Đại học VH, 

TT&DL TH  

Giải pháp nâng cao chất 

lượng Tập san TTKH tại 

Trường Đại học VH, 

TT&DL TH  

5 

Sách: Đền, chùa tiêu biểu 

trên vùng đất Nghệ An  

Tác giả: PGS.TS Trần Văn 

Thức (Chủ biên), Mai 

Phương Ngọc, Đặng Như 

Thường, Hà Đình Hùng, 

Hoàng Thị Thanh Bình, 

Nguyễn Đình Thảo, Lê Thị 

Bưởi. 

2016 Lưu hành 

nội bộ 

       

6 

"Nghiên cứu thực trạng và 

giải pháp nâng cao chất 

lượng Tập san Thông tin 

khoa học tại trường ĐHVH 

TT&DL Thanh Hóa” 

2016 Cấp trường Nghiên cứu viên 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố 

TT Tên công trình 
Năm 

công bố 
Tên tạp chí 

1 
Các biến thể của cấu trúc so 

sánh trong trường ca hiện đại 

2006 Tập san TTKH số 6 - Trường 

CĐVHNT Thanh Hóa  

2 

Kiểm chứng khát vọng đích 

thực của sinh viên trường CĐ 

Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa 

2008 Tập san TTKH số 8 - Trường 

CĐVHNT Thanh Hóa  

3 
Về mối liên hệ giữa những hình 

tượng nữ thần 

2009 Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật TW số 

3/2009 

4 
Vĩnh Lộc - Vùng đất du lịch 

giàu tiềm năng 

2009 Tập san TTKH số 9 - Trường 

CĐVHNT Thanh Hóa  

5 Vấn đề bảo tồn, khai tác và phát 2010 Kỷ yếu Hội thảo khoa học Thực trạng, 
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huy gía trị của di tích lịch sử 

văn hóa trong phát triển du lịch 

tiềm năng và giải pháp phát triển du 

lịch Thanh Hóa giai đoạn 2010 – 2020 

6 

Đền thờ Đế Thiên - Đế Thích và 

một giai thoại dân gian trong tín 

ngưỡng người Việt 

2010 Tập san TTKH số 10 - Trường 

CĐVHNT TH  

7 
Bài văn bia về hành trạng nhà 

khoa bảng Lê Bật Tứ, 

2011 Tạp chí Hán Nôm, ISSN, số 3 (106), tr 

60-72. 

8 
Yếu tố góp phần tạo nên đặc 

trưng của dân ca Thanh Hóa 

2011 Tập san TTKH số 12 - Trường 

CĐVHNT Thanh Hóa  

9 

Năm rồng, nói chuyện rồng trên 

đất xứ Thanh 

2012 Tập san TTKH số 01 - Trường Đại học 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa 

10 

Phát triển du lịch sinh thái ở 

vườn Quốc gia Bến En tỉnh 

Thanh Hóa 

2014 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Thanh Hóa 

và liên kết phát triển du lịch quốc gia, 

quốc tế” 

11 

Thực trạng và giải pháp phát 

triển nguồn nhân lực du lịch 

vùng Bắc Trung bộ đáp ứng yêu 

cầu phát triển kinh tế xã hội của 

vùng trước bối cảnh hội nhập 

quốc tế 

2015 

Tập san TTKH số 10 - Trường Đại học 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa 

12 

Coopperative Development 

Program in the First District of 

Oriental Mindoro, Research 

Journal, 2nd International 

research seminar and 

presentation 2015,  

2015 

October 5-6, 2015, ISSN 2408 - 3424, tr 

48-52, Tamaraw Beach Resort, Puerto 

Galera, Oriental Mindoro, Philippines 

13 

Khảo sát đặc tính một số “linh 

vật” trong đối chiếu với hệ 

thống thành ngữ Việt 

2016 

Tập san Thông tin khoa học Trường Đại 

học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa, số 11, tr 63 - 70 

14 
Vấn đề bảo tồn, khai thác và 

phát huy giá trị của di tích lịch 
2016  

Tạp chí Khoa học Trường Đại Hồng 

Đức, ISSN 1859-2759, tháng 7/2016. 
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sử - văn hóa trong phát triển du 

lịch 

15 

Đối chiếu tư liệu sử học về đặc 

điểm trang phục vua chúa quan 

lại thời Lê trong so sánh với hệ 

thống tượng thờ Thái miếu nhà 

hậu Lê và di tích Lam Kinh - 

Thanh Hóa 

2016 

Tập san Thông tin khoa học Trường Đại 

học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa, số 13, tr 36 - 44 

16 

Nghiên cứu ẩm thực xứ Thanh 

qua ca dao, tục ngữ (từ góc độ 

nguồn gốc sản vật 

8/2017 

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, số 

01, tr 27 - 36 

17 

Sách "50 năm - trường ĐHVH 

TT&DL Thanh Hóa những 

chặng đường xây dựng và phát 

triển" 

2017 Sách tham khảo (nhiều tác giả 

18 

"Vấn đề bảo tồn, khai thác phát 

huy giá trị các di tích lịch sử - 

văn hóa  trong phát triển du lịch 

ở Thanh Hóa"  

tháng 

7/2016 

Tạp chí KH ĐH Hồng Đức, số đặc biệt 

(ISSN 1859 - 2759) 

19 

" Nghiên cứu ẩm thực Xứ 

Thanh qua ca dao,tục ngữ (từ 

góc độ nguồn gốc sản vật)  

số 

01/2017 

Tạp chí KH trường ĐHVH TT&DL 

Thanh Hóa, (ISSN 2588 - 1264) (đồng 

tác giả) 

20 

Một số giải pháp thu hút GV 

khối ngành nghệ thuật tham gia 

NCKH tại 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) 

 

 

 


