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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) 

1. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC 

Họ và tên:              Lã Thị Tuyên   Giới tính:  Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh:  22/06/1979  Nơi sinh: Thành phố Thanh Hóa. 

Quê quán: Xã Thọ Cường - Huyện Triệu Sơn - Tỉnh Thanh Hóa.  

Dân tộc:  Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ          

Năm, nước nhận học vị:  2018/ Việt Nam  

Chức vụ: Trưởng khoa Sư phạm Nghệ thuật, Thể dục thể thao. 

Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Nghệ thuật, Thể dục thể thao - Trường Đại học 

Văn hóa, Thể thao, Du lịch Thanh Hóa. 

Chỗ ở hiện nay: Số nhà 66 - Phó Triệu Quốc Đạt - Phường Điện Biên - Thành 

phố Thanh Hóa. 

Điện thoại liên hệ: CQ: 0373.857.421, NR: 0373.855.956, DD: 0919604898. 

Email: latuyenvhnt@gmail.com. 

           Số CMND: 174182282  -  Ngày cấp: 07/06/2012   -   Nơi cấp: Công an Thanh 

Hoá 

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

2.1. Đại học 

Hệ đào tạo: Đại học  

Thời gian đào tạo: từ tháng 9/1997 đến tháng 6/2001. 

Nơi học: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

Hình thức đào tạo: Chính quy. 

Ngành học: Tâm lý - Giáo dục. 

Tên luận văn tốt nghiệp: Mối tương quan giữa nhu cầu giao tiếp và kỹ năng giao tiếp 

của sinh viên trường Đại học Thái Nguyên: 10/6/2001. 

Nơi bảo vệ luận văn tốt nghiệp: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

2.2. Sau đại học 

2.2.1. Thạc sĩ 

mailto:latuyenvhnt@gmail.com
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Thời gian đào tạo: từ tháng 10/2004 đến tháng 12 năm 2007. 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

Hình thức đào tạo: Không tập trung. 

Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử Giáo dục học. 

Tên luận văn: Xây dựng biện pháp rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên sư 

phạm. 

Ngày bảo vệ luận văn tốt nghiệp: 8/1/2008. 

Nơi bảo vệ luận văn tốt nghiệp: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

 Số bằng: 4943 - N
o
. A 0037110. 

 Ngày cấp: ngày 28 tháng 3 năm 2008. 

 Nơi cấp: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

 2.2.2. Tiến sĩ 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

Hình thức đào tạo: Không tập trung        -           Năm cấp bằng: 2018 

Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử Giáo dục học. 

Tên luận án: Biện pháp rèn luyện kỹ năng dạy học của sinh viên sư phạm nghệ 

thuật theo tiếp cận năng lực. 

2.3. Ngoại ngữ     1. Tiếng Anh 

2. Tin học 

Mức độ sử dụng: Trình độ B1 

Mức độ sử dụng: Thành thạo 

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác 
Công việc  

đảm nhiệm 

Từ 8/2001 đến 

6/ 2006  

Trường Cao đẳng VHNT Thanh Hóa Giảng viên Khoa Văn hóa 

Lý luận 

Từ 7/ 2006 

đến 6/2011. 

Trường Cao đẳng VHNT Thanh Hóa Giảng viên Khoa Sư phạm 

Nghệ thuật 

Từ 7/ 2011 

đến nay. 

Trường Đại học VH, TT, DL Thanh Hóa  Giảng viên Khoa Sư phạm 

Nghệ thuật, Thể dục thể thao 

 

4. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 4.1. Các đ  t i nghiên c u  hoa học đã v  đang tham gia 

TT Tên đ  t i/dự án Cấp quản lý Thời gian Vai trò 
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thực hiện tham gia 

đ  t i 

1 

Xây dựng mô hình đào tạo theo nhu cầu xã 

hội lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật và du lịch 

Thanh hóa giai đoạn 2010 - 2020: 

- Chuyên đề 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận 

của ĐTTNCXH lĩnh vực văn hóa, nghệ 

thuật và du lịch ở Thanh Hóa. 

- Chuyên đề 9: Xây dựng mô hình 

ĐTTNCXH nhóm ngành Sư phạm nghệ 

thuật. 

Cấp tỉnh 

(Sở Khoa học  

và Công nghệ 

Thanh Hóa) 

24 tháng 

(7/2011  

đến 

7/2013) 

- Thư ký 

khoa học 

đề tài 

 

-  Nghiên 

cứu viên 

chuyên đề 

số 1, số 9 

2 

Đổi mới phương pháp giáo dục ngành sư 

phạm nghệ thuật tại trường Đại học Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

Cấp cơ sở 

(Trường Đại học 

Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch) 

6 tháng 

(02/2012 

đến 

08/2012) 

Chủ nhiệm 

đề tài 

3 

Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học 

thực hành nghiệp vụ sư phạm ngành sư 

phạm nghệ thuật. 

Cấp cơ sở 

(Trường Đại học 

Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch) 

6 tháng 

(06/2015 

đến 

12/2015) 

Chủ nhiệm 

đề tài 

4 

Xây dựng đề án mở trường mầm non thực 

hành tại Trường Đại học Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa. 

Cấp cơ sở 

(Trường Đại học 

Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch) 

9 tháng 

(4/2016 

đến 

12/2016) 

Nghiên  

cứu viên 

 

 4.2. Các công trình  hoa học đã công bố 

TT Tên công trình 
Năm  

công bố 
Tên tạp ch  

1 
Môi trường giáo dục và thế hệ trẻ hiện 

nay 
2006 

Tập san Thông tin khoa học trường 

Cao đẳng VHNT Thanh Hóa 

2 

Một số vấn đề về đổi mới phương pháp 

dạy học trong đào tạo trong học chế tín 

chỉ. 

2007 
Tập san Thông tin khoa học trường 

Cao đẳng VHNT Thanh Hóa 
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3 

Vận dụng phương pháp dạy học tích 

cực trong dạy học âm nhạc, mỹ thuật ở 

trường phổ thông. 

2008 
Tập san Thông tin khoa học trường 

Cao đẳng VHNT Thanh Hóa 

4 
Vận dụng phương pháp dạy học tích 

cực trong dạy học phân môn Vẽ tranh. 
2009 

Tập san Thông tin khoa học trường 

Cao đẳng VHNT Thanh Hóa. 

5 

Tiếp cận chung trong đào tạo theo học 

chế tín chỉ ở trường Cao đẳng VHNT 

Thanh Hóa. 

2010 
Tập san Thông tin khoa học trường 

Cao đẳng VHNT Thanh Hóa. 

6 
Hệ thống cố vấn học tập trong đào tạo 

theo học chế tín chỉ. 
2010 

Tập san Thông tin khoa học trường 

Cao đẳng VHNT Thanh Hóa. 

7 Kỹ năng sống của thanh niên ngày nay. 2011 
Tập san Thông tin khoa học trường 

Cao đẳng VHNT Thanh Hóa. 

8 

Bàn về chất lượng giáo dục ở các 

huyện biên giới Việt - Lào miền núi 

Thanh Hóa. 

2012 
Tập san Thông tin khoa học trường 

Đại học VH, TT, DL Thanh Hóa. 

9 
Thực trạng giáo dục miền núi Thanh 

Hóa 
2012 

Hội thảo khoa học - Khoa Tâm lý 

Giáo dục, ĐHSP Hà Nội. 

10 

Dạy học theo dự án, theo hợp đồng, 

theo góc và vận dụng trong dạy học âm 

nhạc - mỹ thuật ở trường phổ thông. 

2012 

Tạp chí Giáo dục, ISSN 21896 

0866 7476, số 286, tháng 5/2012, 

tr48-51. 

11 

Nâng cao chất lượng rèn luyện kỹ năng 

dạy học cho sinh viên sư phạm nghệ 

thuật. 

2012 

Tạp chí Giáo dục,  ISSN 21896 

0866 7476, số 290, tháng 7/2012, 

tr28-30. 

12 
Dạy học theo tiếp cận năng lực ở các 

trường Sư phạm Nghệ thuật. 
2012 

Tạp chí Quản lý Giáo dục, ISSN 

1859-2910, số 39, tháng 08/2012, tr 

59-64. 

13 
Thực trạng giáo dục miền núi Thanh 

Hóa 
2012 

Hội thảo khoa học Nghiên cứu ứng 

dụng tri thức tâm lý học, giáo dục 

học trong hoạt động giảng dạy hiện 

nay - Khoa Tâm lý - Giáo dục học - 

Trường ĐHSP Hà Nội, NXB 

ĐHSP, năm 2012, tr 206-210. 
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14 

Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh 

viên Sư phạm Nghệ thuật theo tiếp cận 

năng lực. 

2012 
Tập san Thông tin khoa học trường 

Đại học VH, TT, DL Thanh Hóa. 

15 

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo 

ngành Sư phạm tại trường Đại học VH, 

TT, DL Thanh Hóa. 

2012 

Hội thảo khoa học “Giải pháp đảm 

bảo chất lượng đào tạo đáp ứng nhu 

cầu xã hội”- Trường Đại học VH, 

TT, DL Thanh Hóa. 

16 

Xây dựng phương pháp giảng dạy đại 

học trong đào tạo tín chỉ đối với mỗi 

môn học là một sáng tạo của giảng 

viên. 

2012 

Hội thảo khoa học “Giải pháp đảm 

bảo chất lượng đào tạo đáp ứng nhu 

cầu xã hội”- Trường Đại học VH, 

TT, DL Thanh Hóa. 

17 

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm - giải 

pháp nâng cao chất lượng đào tạo sư 

phạm nghệ thuật 

2013 
Tập san Thông tin khoa học trường 

Đại học VH, TT, DL Thanh Hóa. 

18 

Đào tạo lĩnh vực sư phạm âm nhạc đáp 

ứng nhu cầu xã hội tại trường Đại học 

VH, TT và DL Thanh Hóa 

2013 
Tập san Thông tin khoa học trường 

Đại học VH, TT, DL Thanh Hóa. 

19 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp 

giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ Việt 

Nam 

2013 

Hội thảo khoa học “Hồ chí Minh và 

văn hóa Việt Nam” - Trường Đại 

học VH, TT, DL Thanh Hóa. 

20 
Dạy học hướng vào phát triển tư duy 

phê phán cho sinh viên đại học 
2014 

Tập san Thông tin khoa học trường 

Đại học VH, TT, DL Thanh Hóa. 

21 

Tổ chức tự học môn giáo dục học cho 

sinh viên sư phạm có hỗ trợ của hệ 

thống E-learning 

2014 

Tập san Thông tin khoa học trường 

Đại học VH, TT, DL Thanh Hóa. 

 

22 

Bài học Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng và 

việc phát triển du lịch làng nghề Đá 

mỹ nghệ ở An Hoạch Thanh Hóa 

2014 

Hội thảo khoa học “Du lịch Quốc 

gia” - Trường Đại học VH, TT, DL 

Thanh Hóa. 

23 
Công tác giáo dục thể chất của trường 

Đại học VH, TT và DL Thanh Hóa 
2014 

Tạp chí thể thao, ISSN 0866-7462, 

số 21 tháng 11/2014,  tr 20-21. 

24 
Rèn luyện kỹ năng dạy học theo tiếp 

cận năng lực cho sinh viên sư phạm 
2014 

Tạp chí Quản lý Giáo dục,  ISSN 

1859-2910, số 62 tháng 7/2014, tr 
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nghệ thuật 32-36. 

25 

Đào tạo lĩnh vực sư phạm nghệ thuật 

đáp ứng nhu cầu xã hội tại trường Đại 

học VH, TT và DL Thanh Hóa 

2014 
Tập san Thông tin khoa học trường 

Đại học VH, TT, DL Thanh Hóa. 

26 

Tổng quan nghiên cứu rèn luyện kỹ 

năng dạy học theo tiếp cận năng lực 

sinh viên sư phạm nghệ thuật 

2015 

Tạp chí Quản lý Giáo dục, ,  ISSN 

1859-2910, số 66 tháng 11/2014, tr 

40-44. 

27 

Vài suy nghĩ trong đào tạo Sư phạm 

Mầm non Tại trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

2015 
Tập san Thông tin khoa học trường 

Đại học VH, TT, DL Thanh Hóa. 

28 

Cơ sở lý luận của rèn luyện kỹ năng 

dạy học cho sinh viên sư phạm nghệ 

thuật theo tiếp cận năng lực 

2015 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội ISSN, 

ISSN 1859-3917, số 54(9/2015), tr 

50-53. 

29 

Bài học Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng và 

việc phát triển du lịch làng nghề chế 

tác đá An Hoạch ở Thanh Hóa 

2016 

Hội thảo khoa học Thanh Hóa và 

liên kết phát triển du lịch quốc gia, 

quốc tế, NXB Nghệ An, tr240-248. 

30 
Dạy học hướng vào phát triển tư duy 

phê phán cho sinh viên đại học 
2016 

Tạp chí Khoa học trường Đại học 

Hồng Đức ISSN 1859 2759, tháng 

7/2016. 

32 

Đào tạo lĩnh vực sư phạm nghệ thuật 

đáp ứng yêu cầu xã hội -  

 

11/2016 

Kỷ yếu HT "Đào tạo nguồn nhân 

lực đáp ứng yêu cầu hội nhập" tại 

Quảng Bình. 

33 

Phương án tổ chức hoạt động trường 

mầm non thực hành tại trường Đh 

VHTT&DL Thanh Hóa  

tháng 

11/2016 

Kỷ yếu HT đề tài cơ sở " Xây dựng 

đề án mở trường mầm non thực 

hành tại trường ĐH VHTT&DL 

Thanh Hóa" tháng 11/2016 

34 

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng đào tạo thông qua hoạt động 

NCKH của sinh viên Thanh nhạc  

tháng 

11/2016 

 

Kỷ yếu HT đề tài cơ sở "Bàn về 

giải pháp nâng cao hiệu quả thực 

hành nghề nghiệp đối với ngành 

Thanh nhạc tại trường ĐH 

VHTT&DL Thanh Hóa" 

35 Đào tạo nghề CTXH ở Việt Nam hiện 2016  Kỷ yếu HT đề tài cơ sở "Nghiên 
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nay: Thực trạng và giải pháp  cứu thực trạng và đề xuất giải pháp 

biên soạn chương trình chi tiết 

ngành CTXH tại trường 

ĐHVHTT&DL Thanh Hóa” 

36 

Đào tạo Giáo dục Mầm non đáp ứng 

nhu cầu xã hội tại trường Đại học Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

tháng 

11/2016 

 

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế AEC 

(tháng 11/2016) 

37 
Hệ thống năng lực dạy học của sinh 

viên ĐHSP Nghệ thuật 

Tháng 

8/2017 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội ISSN, 

ISSN 1859-3917, số 77 (8/2017), tr 

82-87. 

38 

"Thực trạng năng lực dạy học của sinh 

viên các trường ĐHSP  Nghệ thuật" -  

 

10/2017  
Tạp chí Giáo dục ,số 415 kỳ I  

(ISSN 2354 - 0753) 

39 

"Hệ thống năng lực dạy học của sinh 

viên  ĐHSP Nghệ thuật"  

 

tháng 

8/2017 

Tạp chí Giáo dục&Xã hội, số 77 

(ISSN 1859 - 3917) 

40 

"Vận dụng giáo dục trải nghiệm nhằm 

phát triển năng lực dạy học cho sinh 

viên sư phạm nghệ thuật"  

 

tháng 

1/2018 

Tạp chí KH trường ĐHVH TT&DL 

Thanh Hóa, số 01 (ISSN 2588 - 

1264) 

 

4.3. Giáo trình, sách tham  hảo, sách chuyên  hảo, sách hƣớng dẫn: 

TT Tên  Năm công bố Cấp quản lý  Nhiệm vụ  

1.  

Thực hành Nghiệp vụ Sư phạm 

thường xuyên (Dành cho sinh viên 

đại học sư phạm nghệ thuật) 

2016 

Trường Đại học  

Văn hóa, Thể thao 

 và Du lịch Thanh Hóa 

Chủ biên 

2.  

" Training  the teaching skill to 

students of art education faculty by 

competence - based approach" - 

Sách kỷ yếu Ba Lan "Culture - 

education - professional work" - 

Zielona Gora 2018 (ISBN 978 - 83 

2018 Trường ĐH Ba Lan 
Đồng chủ 

biên 
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- 945714 - 8 - 1) 

 

 

 


