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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:  LƯU THỊ NGỌC DIỆP                         Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 21/06/1983                                  Nơi sinh: TP. Thanh Hoá 

Quê quán: Đông Ninh – Đông Sơn - Thanh Hoá;             Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sỹ                    Năm, nước nhận học vị: 2010/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: Số 4/22 Lê Niệm – Phố 6 – Phường Quảng Hưng – 

Tp. Thanh Hoá 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0373953388            DĐ: 0946.570.922 

Fax:                  E-mail: luungocdiep83@gmail.com 

Số CMND: 172 000 213         Ngày cấp: 25/5/1998     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 Hồng Đức, Thanh Hóa 

Ngành học: Sư phạm Lịch sử 

Nước đào tạo: Việt Nam                              Năm tốt nghiệp: 2005 

Bằng đại học 2:                                            Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Việt Nam học      Năm cấp bằng: 2010 

   Nơi đào tạo: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội 

- Tiến sĩ chuyên ngành:                              Năm cấp bằng:  

   Nơi đào tạo:  

 - Tên luận án:  
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3. Ngoại ngữ-  1. Tiếng Anh 

2. Tin học 

Mức độ sử dụng: Trình độ B1 

Mức độ sử dụng: Cơ bản 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

10/2005 – 6/2011 Trường THCS Xuân Thịnh                Giáo viên 

7/2011 Trường Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa 

               Giảng viên 

 

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 tiềm năng, giải pháp phát 

triển không gian văn hóa Hàm Rồng 

trở thành khu du lịch quốc gia (2012-

2020). 

2012 – 2014 Cấp tỉnh Nghiên cứu viên 

2 Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát 

triển kinh tế - du lịch gắn liền với 

bảo tồn phát huy giá trị di sản văn 

Thanh Hóa trong bối cảnh kinh tế 

thị trường và hội nhập quốc tế 

2015 Cấp tỉnh Nghiên cứu viên 

3 “Nâng cao kỹ năng thực hành 

nghề cho sinh viên ngành Quản lý 

văn hóa, trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

đáp ứng yêu cầu xã hội 

 

2017 Cấp trường Chủ nhiệm đề 

tài 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

TT Tên công trình Năm Tên tạp chí 
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công bố 

1 Sách: Hồ Quý Ly và thành Tây Đô 2008 Nxb Văn hóa - Thông tin 

(viết chung) 

2 Nghệ thuật kiến trúc chùa Khơ me 

Nam Bộ (nghiên cứu hai trường hợp: 

chùa Khleang và chùa Mahatup) 

2012 Tập san TTKH Trường ĐH VH, 

TT &DL TH 

 

3 Bài viết: Hương vị bánh khoái xứ 

Thanh 

2012 Tạp chí Làng Việt 

4 Tìm hiểu dấu vết văn hóa Chăm trên 

đất Thanh Hóa 

2013 Tập san TTKH Trường ĐH VH, 

TT &DL TH 

5 Xây dựng thiết chế văn hóa đáp ứng 

nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân 

dân phường Quảng Hưng, thành phố 

Thanh Hóa. 

2014 Kỷ yếu hội thảo khoa học “Thiết 

chế văn hóa và xây dựng, phát 

triển văn hóa cơ sở ở Thanh Hóa 

giai đoạn 2013 – 2020” 

6 Khai thác các giá trị cảnh quan thiên 

nhiên, lịch sử - văn hóa vùng đất 

Dương xá trong hoạt động du lịch 

2014  Kỷ yếu hội thảo khoa học “Hàm 

Rồng – Địa danh lịch sử, văn 

hóa, đặc biệt của xứ Thanh” 

7 Dương xá – vùng đất văn hóa, lịch 

sử. 

2013 Tạp chí Thế giới Di sản 

8 Khai thác giá trị văn hóa tộc người 

trong liên kết phát triển du lịch 

Thanh Hóa - Hòa Bình 

2015 Tập san TTKH Trường ĐH VH, 

TT &DL TH 

 

9 Nâng cao chất lượng đào tạo ngành 

Việt Nam học (chuyên ngành Văn 

hóa – Du lịch) ở trường Đại học Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn 

2015 Tạp chí Lý luận Dạy và học 

10 Sự lãnh đạo của Đảng bộ Thanh Hóa 

đối với đồng bào miền núi ở châu 

Tân Hóa (Bá Thước) trong cách 

mạng tháng Tám 

2015  Kỷ yếu hội thảo khoa học 

“Thanh Hóa - 70 năm phát huy 

di sản cách mạng tháng Tám” 

11 Khai thác sự khác biệt giữa văn hóa 2016 Kỷ yếu hội thảo khoa học 
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người Thái ở bản Đốc, Bá Thước, 

Thanh Hóa với người Thái Tây Bắc 

phục vụ du lịch 

“Nghiên cứu thực trạng và giải 

pháp tổ chức hoạt động du lịch ở 

bản Đốc, xã Cổ lũng và bản Tôm 

xã Ban Công, huyện Bá Thước, 

tỉnh Thanh Hóa” 

12 Thực trạng công tác bảo tồn di sản 

văn hóa phục vụ phát triển kinh tế -

du lịch ở Thanh Hóa. 

2016 Kỷ yếu hội thảo khoa  học 

“Nghiên cứu đề xuất giải pháp 

phát triển kinh tế - du lịch gắn liền 

với bảo tồn phát huy giá trị di sản 

văn Thanh Hóa trong bối cảnh 

kinh tế thị trường và hội nhập 

quốc tế” 

13 Đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam 

học (Khoa học liên ngành nghiên 

cứu về Việt Nam) trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế 

2016 Kỷ yếu hội thảo khoa  học quốc tế 

“Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng 

nhu cầu hội nhập”. 

14 Thực trạng khai thác di sản văn hóa 

phục vụ phát triển du lịch ở Thanh 

Hóa  

2016  Kỷ yếu Hội thảo khoa học đề tài 

cấp tỉnh "Nghiên cứu đề xuất 

giải pháp phát triển kinh tế -du 

lịch gắn với bảo tồn và phát huy 

giá trị di sản văn hóa Thanh Hóa 

trong bối cảnh kinh tế thị trường 

và hội nhập quốc tế" 

15 Khai thác sự khác biệt trong văn hóa 

người Thái ở bản Đốc xã Cổ lũng 

huyện Bá Thước với người Thái 

vùng Tây Bắc trong phát triển du 

lịch  

9/2016 

 

Kỷ yếu hội thảo khoa học đề tài 

cơ sở" Nghiên cứu thực trạng và 

giải pháp tổ chức hoạt động du 

lịch ở bản Đốc xã Cổ Lũng và 

bản Tôm xã ban Công huyện bá 

Thước tỉnh Thanh hóa” 

16   

Phát triển làng nghề thủ công truyền 

thống bánh gai tứ Trụ ở làng Mía, xã 

tháng 

11/2016 

 

 Kỷ yếu hội thảo khoa học đề tài 

cơ sở " Nghiên cứu các giải pháp 

bảo tồn phát huy giá trị làng 
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Thọ diên huyện Thọ Xuân  nghề truyền thống Thanh Hóa 

trong giai đoạn hiện nay” 

17 Một số giải pháp góp phần nâng cao 

chất lượng tập san TTKH ở trường 

ĐHVH TT&DL Thanh Hóa  

2016 Kỷ yếu hội thảo khoa học đề tài 

cơ sở "Nghiên cứu thực trạng và 

đề xuất giải pháp nâng cao chất 

lượng tập san TTKH tại trường 

ĐHVH TT&DL Thanh Hóa" 

18 " Từ Lam Kinh đến Đông Kinh mối 

liên hệ lịch sử và văn hóa"  

 

số 397 

tháng 

7/2017 

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật , 

(ISSN 0866 - 8655) 

19 "Đào tạo nguồn nhân lực ngành 

QLVH tại trường ĐHVH TT&DL 

Thanh Hóa đáp ứng nhu cầu của xã 

hội"  

 

2017  Kỷ yếu HT KH Quốc tế " Giáo 

dục đại học trong bối cảnh hội 

nhập Cộng đồng kinh tế 

ASEAN" tháng 8/2017 (ISBN 

978604773761 - 1) 

                                                                          

                                                                            


