
 1 

   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 ĐÌNH HIỂN         Giới tính: Nam 

- Ngày sinh:  08/9/1979   

- Nơi sinh:   Thành phố Thanh Hóa  

- Quê quán:   Nga Bạch, Nga Sơn, Thanh Hóa    Dân tộc: Kinh 

- Học vị cao nhất:  Thạc sĩ Năm/nước nhận học vị:   2012/Việt Nam 

- Chức danh khoa học cao nhất:     Năm bổ nhiệm 

- Chức vụ: Trưởng phòng TCCB   

- Đơn vị công tác: Trường Đại học Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Thanh Hóa 

- Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số 610, đường Bà Triệu, phường Trường 

Thi, thành phố Thanh Hóa. 

- Điện thoại liên hệ:  CQ:  0373.728883; DĐ: 0983920402 

- Email: hoangdinhhien1979@yahoo.com.vn 

- CMND : 171790444   Ngày cấp: 24/7/2014   Nơi cấp: Công an tỉnh Thanh 

Hoá 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: Luật Hà Nội 

- Hệ đào tạo:     Chính quy       Thời gian đào tạo từ  năm 1998 đến năm 2002 

- Nơi học (trường, thành phố): Trường Đại học Luật Hà Nội, Thành phố Hà Nội 

- Ngành học   : Tư pháp - Hành chính 

- Môn thi tốt nghiệp  : Luật Dân sự; Luật Hành chính 

- Ngày và nơi thi tốt nghiệp : 24-25/8/2002 tại Trường Đại học Luật Hà Nội 

2. Sau đại học: 

2.1. Thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý hành chính công 

- Hệ đào tạo:  không tập trung                 Thời gian đào tạo từ  5/2009 đến 

11/2012 

- Nơi học (trường, thành phố): Học viện hành chính Quốc gia, Thành phố Hà 

Nội 

- Ngành học: Quản lý hành chính công 
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- Tên luận văn: Tuyển dụng công chức phường ở thành phố Thanh Hóa trong 

giai đoạn hiện nay. 

- Ngày và nơi bảo vệ luận văn: 29 /11/2012, tại Học viện Hành chính QG, TP. Hà 

Nội 

- Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 

2.2. Nghiên cứu sinh: Quản lý công 

        - Thời gian đào tạo từ  4/2015 đến 4/2018 

3. Trình độ ngoại ngữ  (biết ngoại ngữ gì, mức độ): Tiếng Anh, mức độ:  Giao tiếp 

4. Tin học. Cơ bản 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhận 

04/2005 đến 

31/12/2006 
Trường Cao đẳng VHNT Thanh Hóa 

Giảng viên                                  

kiêm Cán bộ phòng Đào tạo 

01/2007 đến 

31/5/2009 
Trường Cao đẳng VHNT Thanh Hóa 

Giảng viên                                 

kiêm Thư ký Phòng Tổ chức 

– Hành chính 

6/2009 đến 

21/7/2011 
Trường Cao đẳng VHNT Thanh Hóa 

Giảng viên                                

Khoa Nghiệp vụ Văn hóa 

 Từ 22/7/2012 

 30/10/2012 

Trường Đại học  

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa 

Giảng viên                                

kiêm Chuyên viên Phòng 

Khảo thí và Đảm bảo chất 

lượng giáo dục 

 Từ 01/11/2012 

 đến nay 

Trường Đại học  

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa 

Giảng viên                                

kiêm Phó trưởng Phòng 

Đảm bảo chất lượng giáo 

dục – Thanh tra 

Từ 12/5/2015  

đến nay 

Trường Đại học  

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa 

Trưởng phòng tổ chức cán bộ  

          kiêm giảng viên 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

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

Hệ thống pháp luật Việt Nam 
2007/2009 Cấp Trường Biên soạn  

2.  
Tập bài giảng: 

Pháp luật đại cương 
2005/2006 Cấp Trường Biên soạn  

3.  
Tập bài giảng: 

Nghiệp vụ thư ký văn phòng 6 
2008/2010 Cấp Trường Biên soạn  

4.  
Tập bài giảng: 

Luật Hành chính 
2009/2010 Cấp Trường Biên soạn  

5.  

Tập bài giảng: 

Luật Thương mại                          

Việt Nam và Quốc tế 

2008/2010 Cấp Trường Biên soạn  

6.  

Luận văn Thạc sĩ: Tuyển dụng công 

chức phường ở thành phố Thanh Hóa 

trong giai đoạn hiện nay 

11/2012 Cấp Học viện Tác giả 

7.  

Biên soạn nội dung Tiêu chuẩn 1:" 

Sứ mạng và mục tiêu của trường đại 

học (2 tiêu chí)" của đề tài khoa học 

cấp cơ sở năm 2013 “Tự đánh giá 

chất lượng giáo dục tại trường Đại 

học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa giai đoạn 2012 -2017”. 

10/2013 Cấp Trường Tác giả 

8.  Tập bài giảng Pháp luật Kinh tế 2015 Cấp Trường Biên soạn 

9.  

Xây dựng quy trình mua sắm, sử 

dụng, quản lý tài sản tại Trường Đại 

học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa. 

2015/2016 Cấp Trường 
Nghiên cứu 

viên 

10.  
Thực trạng và giải pháp nâng cao 

chất lượng tuyển dụng công chức 
2016 

 

Trường Đại học  

Chủ nhiệm  

đề tài 



 4 

phường ở thành phố Thanh Hóa 

trong giai đoạn hiện nay 

Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Thanh Hóa 

 

2. Tên giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo 

TT Tên  
Năm         

công bố 
Cấp quản lý 

Trách nhiệm 

tham gia  

1.  
Thiết chế văn hóa cơ sở ở Thanh 

Hóa trong thời kỳ mới 
2016 

Trường Đại học  

Văn hóa, Thể thao 

 và Du lịch Thanh Hóa 

Đồng  

tác giả 

2.  Lễ hội dân gian Thanh Hóa 2016 
Sách nhà nước  

đặt hàng 

Đồng  

tác giả 

3. Các bài viết đã công bố:  

TT Tên công trình, bài báo 
Năm         

công bố 
Tên tạp chí 

1.  

Một hướng đổi mới quản lý giáo 

dục trong nhà trường nhằm giải 

phóng năng lực cá nhân 

10/2008 
Thông tin khoa học số 7                      

Trường Cao đẳng VHNT Thanh Hóa 

2.  

Một số biện pháp nâng cao ý thức 

pháp luật cho HSSV tại Trường  

Đại học VH, TT&DL Thanh Hóa. 

01/2013 
Thông tin khoa học số 3  

Trường Đại học VH, TT&DL Thanh Hóa 

3.  
 Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh 

về tiết kiệm chống lãng phí  

05/2013 

(đồng 

tác giả) 

Hội thảo khoa học “Học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh” của Trường Đại học VH, 

TT&DL Thanh Hóa  

4.  

Công tác tự đánh giá tại Trường 

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Thanh Hóa 

01/2014 

Thông tin khoa học số 6  

 Trường Đại học VH, TT&DL Thanh 

Hóa 

5.  

Thực trạng hệ thống thiết chế nhà 

văn hóa khu vực đô thị ở Thanh 

Hóa  

01/2014 

(đồng 

tác giả) 

Hội thảo khoa học “Thiết chế văn 

hóa và xây dựng, phát triển văn hóa 

cơ sở ở Thanh Hóa giai đoạn 2013-
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2020” của Trường Đại học VH, 

TT&DL  

Thanh Hóa  

6.  

Vai trò của Sông Mã trong không 

gian văn hóa Hàm Rồng nhìn từ 

cách tiếp cận văn hóa học 

3/2014 

(đồng 

tác giả) 

Kỷ yếu hội thảo khoa học “Hàm 

rồng – địa danh lịch sử, văn hóa đặc 

biệt của xứ Thanh” của Trường DH 

VH, TT&DL Thanh Hóa 

7.  

Nâng cao hiệu quả Quản lý nhà 

nước về đào tạo nguồn nhân lực 

văn hóa nghệ thuật 

8/2014 

Tạp chí Quản lý nhà nước  

Học viện Hành chính Quốc gia 

(Chỉ số ISSN 2354-0761) 

8.  

Vấn đề đổi mới căn bản và toàn 

diện nền giáo dục trong Luật 

Giáo dục đại học 

9/2014 
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật 

(Chỉ số ISSN) 

9.  

Quản lý nhà nước đối với công 

chức trong các cơ quan hành 

chính nhà nước hiện nay 

Số 5 

(31)/2014 

Tạp chí khoa học xã hội  

Miền Trung 

(Chỉ số ISSN 1859-2635) 

10.  

Xây dựng các sản phẩm du lịch 

điển hình bằng phương pháp 

phục dựng, tái hiện không gian 

văn hóa-du lịch thành nhà Hồ và 

Lam Kinh 

(Buiding the typical tourism 

products by restoring and 

recreating the cultural toursm 

spaces ò Ho Dynasty Citadlel and 

lam kinh Historical Relic) 

7/2016 

(Đồng tác 

giả) 

Kỷ yếu hội thảo khoa học “Thanh 

Hóa và liên kết du lịch quốc gia-

quốc tế” (Tr209)  

(Chỉ số: ISBN:   978-604-906-724-2) 

11.  
Một số vấn đề  xã hội hóa du lịch  

tại Thanh Hóa 

7/2016 

 

Kỷ yếu hội thảo khoa học “Thanh 

Hóa và liên kết phát triển du lịch 

quốc gia, quốc tế” (tr 209) 

(Chỉ số: ISBN: 978-604-906-724-2) 

12.  
Tác động của phong trào cách 

mạng quần chúng đến thắng lợi 

7/2016 

(Đồng  tác 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia 

“Thanh Hóa – 70 năm phát huy giá trị 
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cách mạng tháng Tám trên địa 

bàn huyện Thọ xuân 

giả) di sản Cách mạng tháng Tám (1945-

2015)” 

(Chỉ số ISBN: 978-604-74-2618-8) 

13.  

Một số vấn đề về phát triển 

nguồn nhân lực giảng viên nghệ 

thuật trong các cơ sở đào tạo  

7/2016 
Tạp chí Tổ chức nhà nước 

(Chỉ số ISSN 0868-3697) 

14.  

"Giải pháp phát triển đội ngũ 

giảng viên ở các cơ sở đào tạo 

nghệ thuật hiện nay"  

2/2017 

Tạp chí Quản lý nhà nước Học viện 

Hành chính Quốc gia , số 253 tháng 

(ISSN 2354 - 0761) 

 

 


