
   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:    Lê Bá Thành     Giới tính:   Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 10/01/1979      Nơi sinh:  Thanh Hoá 

Quê quán: Thọ nguyên - Thọ xuân – Thanh Hoá    Dân tộc:  Kinh 

Học vị cao nhất:  Thạc sĩ Năm, nước nhận học vị: 2010 - Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên  Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó phòng quản lý đào tạo 

Đơn vị công tác: Phòng quản lý đào tạo – trường Đại học VH,TT&DL Thanh Hóa 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Đồng dọc - Thọ nguyên - Thọ xuân – Thanh Hoá  

Điện thoại liên hệ:  DĐ:0977 020 997 

Email:  lebathanh1979@gmail.com 

Số CMDN: 171806234. Ngày cấp 03/11/2011, nơi cấp CA Thanh Hóa 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học:   Đại học Quy Nhơn 

Hệ đào tạo:  Chính quy   

Nơi đào tạo:  Quy Nhơn – Bình Định 

Ngành học:  Sư phạm Tâm lý – giáo dục  

Nước đào tạo:  Việt Nam   Năm tốt nghiệp: 2007 

Bằng đại học 2:     Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Tâm lý học  Năm cấp bằng: 2010 

Nơi đào tạo:  Đại học sư phạm – Đại học Huế 

- Tiến sĩ chuyên ngành:    Năm cấp bằng: 

Nơi đào tạo: 

- Tên luận án: 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Pháp 

2.Tin 

Mức độ sử dụng: bình thường 

Mức độ sử dụng: Thành thạo 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

mailto:lebathanh1979@gmail.com


Từ 2008 đến 2010 Trường CĐSP Quy Nhơn Giảng viên 

Từ 12/2010 đến nay Trường ĐH VH,TT&DL 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 Một số đặc điểm giao tiếp của sinh 

viên trường đại học Quy Nhơn 

2009/2010 Trường chủ đề tài 

2 Nghiên cứu thực trạng, giải pháp 

xây dựng và nâng cao chất lượng 

hoạt động thiết chế văn hóa cơ sở, 

đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - 

XH ở Thanh Hóa giai đoạn 2012-

2020 

2012/2014 Tỉnh Cùng tham 

gia với tư 

cách là NCV 

cho 1 chuyên 

đề 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình Năm công 

bố 

Tên tạp chí 

 Một số đặc điểm giao tiếp của sinh 

viên trường đại học Quy Nhơn 

2010 Tạp chí khoa học giáo dục số 

14 trường Đại học sư phạm 

Huế    

1 Cơ sở lý luận và một số biện pháp 

nâng cao tính tích cực học tập cho 

sinh viên trường ĐH văn hóa, thể 

thao và du lịch Thanh Hóa  

2011 Tập san thông tin khoa học - 

trường ĐH văn hóa, thể thao và 

du lịch Thanh Hóa  

2 Biện pháp nâng cao kỹ năng tự học 

chho sinh viên khoa NVVH  

2012 Kỷ yếu khoa học khoa 

NVVH 

3 Biện pháp giáo dục động cơ cho SV 

khoa SPNT  

2012 Kỷ yếu khoa học khoa SPNT 



4 Rèn luyện KN xử lý tình huống cho 

SV trong kinh doanh khách sạn nhà 

hàng  

2012 Kỷ yếu khoa học khoa NVDL 

5 Nét mới trong công tác tự đánh giá ở 

trường ĐH,VH,TT&DL Thanh Hóa 

2012 Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

cấp trường 

6 Chế độ mẫu hệ - đặc trưng trong 

văn hóa gia đình của dân tộc Ê Đê 

2012 Tập san thông tin khoa học - 

trường ĐH văn hóa, thể thao và 

du lịch Thanh Hóa  

7 Đổi mới công tác tự đánh giá tại 

trường Đai học VH,TT&DL Thanh 

Hóa   

2014 Hội thảo khoa học cấp trường 

8 Đại học VH,TT&DL – Môi trường 

đào tạo đáng tin cậy của người học 

2015 Tập san thông tin khoa học - 

trường ĐH văn hóa, thể thao và 

du lịch Thanh Hóa  

9 Một số giải pháp thực hiện xây 

dựng mô hình thiết chế văn hóa tại 

khu vực đồng bằng Tỉnh Thanh 

Hóa  

2015 Hội thảo khoa học cấp trường 

10 Đổi mới chương trình đài tạo đại 

học từ tiếp cận nội dung sang tiếp 

cận năng lực và hội nhập tại trường 

ĐH VH,TT & DL Thanh Hóa 

2016 Hội thảo khoa học Quốc tế 

11 Phát triển du lịch cộng đồng gắn 

với bảo tồn văn hóa người Thái tại 

Bá Thước Thanh Hóa 

2016 Tập san TTKH số 14 của 

trường ĐH VH,TT&DL  

12 Phát triển du lịch cộng đồng gắn 

với bảo tồn văn hóa người Thái tại 

Thanh Hóa 

2016 Hội thảo khoa học cấp tỉnh 

13 Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa 

các dân tộc ít người Tại Thanh Hóa 

gắn với phát triển DL theo hướng 

hội nhập quốc tế 

2016 Hội thảo khoa học cấp tỉnh 



14 Đào tạo ngành quản trị dịch vụ lữ 

hành tại trường ĐH VH,TT&DL 

Thanh Hóa gắn với nhu cầu xã hội 

2016 Hội thảo khoa học cấp trường 

15 Phát triển du lịch gắn với bảo tồn, 

phát huy giá trị của làng nghề 

truyển thống tại Thanh Hóa 

2016 Hội thảo khoa học cấp trường 

16 Nguyên tắc và quy trình xây dựng 

ĐCCT ngành CTXH 

2016 Hội thảo khoa học cấp trường 

17 " Nâng cao chất lượng đào tạo các 

ngành du lịch tại trường ĐHVH 

TT&DL Thanh Hóa trong xu thế 

hội nhập"  

 

2017 Kỷ yếu HT KH Quốc tế " 

Đào tạo các lĩnh vực văn hóa 

- nghệ thuật thể thao và du 

lịch trong thời kỳ hội nhập", 

tháng 5/2018 (đồng tác giả) 

(ISBN 978 - 604 - 77 - 4713 - 

9)  

 

 

 

 

 

 


