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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 LƢỢC  

Họ và tên: Lê Thanh Hà    Giới tính: Nữ  

 Ngày sinh: 20/11/1977   

 Nơi sinh:  Thanh Hóa  

 Quê quán:  Đông Vinh, Đông Sơn, Thanh Hóa Dân tộc: Kinh 

 Học vị cao nhất:  Tiến sĩ; Năm, nước nhận học vị: 2015/Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:  Giảng viên chính; Năm bổ nhiệm: 2011 

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng, Phó chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trường Đại học Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

Đơn vị công tác:Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: số nhà 26 Lạc Long Quân, Phường Đông Vệ, 

Thành phố Thanh Hóa 

 Điện thoại liên hệ: CQ: 0373.858381;  DĐ: 0915.201.177 

Email: ha201177@gmail.com 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo:  Chính quy tập trung  

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 

Ngành học:   Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 

Nước đào tạo:  Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1999 

2. Sau đại học 

Thạc sĩ chuyên ngành: PP giảng dạy Tiếng Anh ; Năm cấp bằng: 2008 

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội 

Tiến sĩ chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu      Năm cấp bằng: 2015 

Nơi đào tạo: Học viện Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam  

3. Ngoại ngữ: 

 1. Tiếng Anh:  Mức độ sử dụng: Thành thạo 

 2. Tiếng Trung:  Mức độ sử dụng: Cơ bản 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN: 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

9/1999-8/2004 Trường Trung cấp Văn hoá, Nghệ Giảng viên khoa Văn hoá lý 
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thuật Thanh Hoá luận 

Từ tháng 

8/2004 

12/2005  

Trường Cao đẳng VHNT Thanh 

Hóa 

Giảng viên Khoa Văn hoá lý 

luận kiêm Tổ trưởng tổ Ngoại 

ngữ- Tin học                    

1/2006- 1/2009 
Trường Cao đẳng VHNT Thanh 

Hóa 

Phó trưởng khoa Văn hoá lý 

luận  

2/2009 đến 

tháng 7/2011 

Trường Cao đẳng VHNT Thanh 

Hóa 
Trưởng Khoa NV Du lịch 

Từ tháng 

7/2011 đến 

9/2014 

Trường Đại học Văn hóa Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa 
Phó trưởng khoa 

Từ 9/2014 đến 

nay 

Trường Đại học Văn hóa Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa 
Phó Hiệu trưởng 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đ  t i nghi n c u  hoa học đ  v  đang tham gia: 

TT T n đ  t i nghi n c u 

N m   t 

đ u N m 

hoàn thành 

Đ  t i cấp  

(NN, Bộ, ng nh, 

trƣờng) 

Trách nhiệm tham 

gia trong đ  t i 

1 

Thực trạng và giải phát 

triển du lịch Thanh Hoá 

giai đoạn 2010- 2020 

2010- 2011 Cấp tỉnh 

Nghiên cứu viên 

chuyên đề số 3: 

Thực trạng và giải 

pháp phát triển môi 

trường du lịch 

Thanh Hoá 

2 
Biên soạn TBG Tiếng 

Anh chuyên ngành du lịch 
2004 Cấp trường Tác giả 

3 

Biên soạn TBG Tiếng 

Anh trong thuyết minh du 

lịch 

2008 Cấp trường Tác giả 

4 

Nghiên cứu thuật ngữ du 

lịch trong Tiếng Anh và 

tiếng Việt 

2011- đang 

thực hiện 
Cấp trường Chủ nhiệm đề tài 

5 

Nghiên cứu mô hình đào 

tạo theo nhu cầu xã hội 

lĩnh vực văn hóa- du lịch 

tại Thanh Hóa 

2013 Cấp tỉnh Nghiên cứu viên 

6 
Nghiên cứu thực trạng và 

giải pháp phát triển không 
2014 Cấp tỉnh Nghiên cứu viên 
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gian văn hóa Hàm Rồng 

thành khu du lịch quốc 

gia 

7 

"Nghiên cứu giải pháp 

hợp tác quốc tế tại trường 

Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh 

Hóa giai đoạn 2016-

2020" 

 

2015 Cấp trường 
Chủ nhiệm đề tài 

cơ sở  

2. Các công trình  hoa học đ  công  ố: 

 

TT T n công trình 
N m 

công  ố 
T n tạp ch  

1 
Các bài viết về ngôn ngữ và 

DL  
Hằng năm Tâp san TTKH của nhà trường 

2 Bài viết Hội thảo 9/2010 

Kỷ yếu Hội thảo Thực trạng, 

tiềm năng và giải pháp phát triển 

du lịch Thanh Hoá giai đoạn 

2010- 2020 

3 

Nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực du lịch là chìa khóa 

đảm bảo chất lượng du lịch 

Thanh Hóa 

2010 

Bài báo khoa học 

4 

Mấy đặc điểm khái quát của 

thuật ngữ du lịch trong tiếng 

Anh và tiếng Việt 
2011 

Bài báo khoa học 

5 

Một số mục tiêu  phát triển 

khoa Du lịch- trường ĐH 

VHTTDL Thanh Hóa trong 

chiến lược phát triển du lịch 

tỉnh nhà 

2011 

Bài báo khoa học 

6 
Tìm hiểu về thuật ngữ du lịch 

Việt- Anh.  2012 
Bài báo khoa học 

7 
Về đặc điểm và yêu cầu chung 

của thuật ngữ.  
2012 

Bài báo khoa học 

8 
Những con đường hình thành 

thuật ngữ du lịch tiếng Việt 2013 
Bài báo khoa học 

9 

Các phương thức chuyển dịch 

thuật ngữ du lịch từ tiếng Anh 

sang tiếng Việt.  

2013 

Bài báo khoa học 
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10 

Về đặc điểm về từ loại và cấu 

tạo của TNDL tiếng Việt và 

tiếng Anh.  

2014 

Bài báo khoa học 

11 

Phân tích một vài mô hình cấu 

tạo thuật ngữ du lịch tiếng Việt 

và tiếng Anh 

2014 

Bài báo khoa học 

12 

Các kiểu cấu tạo của thuật ngữ 

du lịch trong tiếng Việt và 

tiếng Anh 

2014 

Bài báo khoa học 

13 

Đặc điểm định danh của thuật 

ngữ chỉ sản phẩm du lịch trong 

tiếng Việt và tiếng Anh.  

2014 

Bài báo khoa học 

14 

Đối chiếu mô hình định danh 

thuật ngữ chỉ chủ thể du lịch 

trong tiếng Việt và tiếng Anh.  

2014 

Bài báo khoa học 

15 

"Development of infrastructure 

and tourism services in Thanh 

Hoa province, Viet Nam" 

(đồng tác giả) 

2016 

Bài báo khoa học 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

16 
Bàn về tiếp xuc ngôn ngữ Việt 

–Anh trong giao tiếp du lịch 
7/2016 

Tạp chí Khoa học trường Đại 

học Hồng Đức 

17 

Giáo dục đại học Việt Nam 

trong bối cảnh hội nhập AEC 

và hướng xác định ngành đào 

tạo mũi nhọn của trường 

ĐHVHTT&DL Thanh Hóa  

11/2016 

Kỷ yếu HT "Đào tạo nguồn 

nhân lực đáp ứng yêu cầu hội 

nhập", tại Quảng Bình 

18 

Một số giải pháp nâng cao chất 

lượng đào tạo tiếng Việt  cho 

lưu học sinh Lào tại trường 

ĐHVHTT&DL Thanh Hóa  

11/2016 

Kỷ yếu đề tài cơ sở: "Phương 

pháp dạy Tiếng việt cho lưu học 

sinh lào tại trường 

ĐHVHTT&DL Thanh Hóa"  

19 

Phân tích chuẩn đầu ra và vị trí 

làm việc - cơ sở quan trọng của 

ngành CTXH  

 
11/2016 

Kỷ yếu HT đề tài cơ sở "Nghiên 

cứu thực trạng và đề xuất giải 

pháp biên soạn chương trình chi 

tiết ngành CTXH tại trường 

ĐHVHTT&DL Thanh Hóa" 

20 

Nhu cầu thành lập trường mầm 

non thực hành tại trường 

ĐHVHTT&DL Thanh Hoá  

 

2016 

kỷ yếu đề tài cơ sở "Xây dựng 

đề án mở trường mầm non thực 

hành tại trường ĐHVH TT&DL 

Thanh Hóa" 

21 

Hình thưức thi trắc nghiệm 

một yếu tố để hội nhập quốc tế 

trong giáo dục  2016 

Kỷ yêu hội thảo đề tài cơ sở 

"Phần mềm thi trắc nghiệm tại 

trường ĐHVH TT&DL Thanh 

Hóa " 
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22 

Nhìn lại chặng đường 5 năm 

xây dựng và phát triển trường 

ĐHVHTT&DL Thanh Hóa  

Tháng 

10/2016 

Tập san TTKH số 14  

23 

" Về mối quan hệ giữa ngôn 

ngữ và văn hóa" -  
8/2017 

Tạp chí KH trường ĐHVH 

TT&DL Thanh Hóa , số 01 

tháng 8/2017 (đồng tác giả) 

(ISSN 2588 - 1264) 

24 
Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu 

đề tài cơ sở  2017 
(04 dề tài) 

25 

"Thanh Hoa women through 

histrical documents" -   

2018 

Sách kỷ yếu Ba Lan "Culture - 

education - professional work" - 

Zielona Gora 2018 (ISBN 978 - 

83 - 945714 - 8 - 1) (đồng tác 

giả) 
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3. Hƣớng dẫn Luận v n, luận án 

TT T n luận án/ luận v n Học vi n N m Cơ sở đ o tạo 
Ghi 

chú 

1 

Bảo tồn và phát huy giá trị di 

sản văn hóa của Làng Cổ Đông 

Sơn, phường Hàm Rồng, thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hoá 

Lê Thị Thúy An 

2016 

- 

2018 

Trường Đại học 

Văn hóa, Thể 

thao & Du lịch 

Thanh Hóa 

 

2 

Quản lý khu di tích lịch sử 

hang Viêng Xay gắn liền với 

phát triển du lịch 

Toua Vanh Moua 

2016 

- 

2018 

Trường Đại học 

Văn hóa, Thể 

thao & Du lịch 

Thanh Hóa 

 

3 

Quản lý Di tích và Lễ hội Đền 

thờ Lê Hoàn, xã Xuân Lập, 

huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa  

Nguyễn Thị Nga 
2017-

2019 

Trường Đại học 

Văn hóa, Thể 

thao & Du lịch 

Thanh Hóa 

 

4 

Quản lý nhà nước về văn hóa 

xã Quảng Cát, Tp. Sầm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

Nguyễn Văn 

Thanh 

2018 

- 

2019 

Trường Đại học 

Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Thanh Hóa  

 

5 

Bảo tồn và phát huy giá trị di 

tích lịch sử, danh lam thắng 

cảnh gắn với phát triển du lịch 

trên địa bàn thành phố Thanh 

Hóa 

Hoàng Thị Thu 

Hằng 

2018 

- 

2019 

Trường Đại học 

Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Thanh Hóa  

 

 


