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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: Lê Thị Thảo                                                      Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 07/4/1983                                     Nơi sinh: Hà Nội 

Quê quán: Yên Phú - Yên Định - Thanh Hoá;                   Dân tộc:   Kinh        

Học vị cao nhất: Tiến sĩ         Năm, nước nhận học vị: 2016/Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất: Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại 

học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa               Năm bổ nhiệm: 2015 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng khoa VHTT 

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: 110 Tây Ga, Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh 

Hóa 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0373953388                         DĐ: 0933868919 

Fax:      E-mail: lethaocvh@gmail.com 

Số CMND: 172010931         Ngày cấp: 20/10/2013      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 Sư phạm Hà Nội 

Ngành học: 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: Lịch sử Việt Nam      Năm cấp bằng: 2011 

      Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn 

- Tiến sĩ chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam       Năm cấp bằng: 2016 

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



                                                                                                                                                              
BM04/QT03/ĐT 

 

2 

-   Tên luận án: Nghề chế tác đá An Hoạch (Thanh Hóa) thời trung đại 

3. Ngoại ngữ- 

Tin học: 

1. Tiếng Anh 

2. Tin học 

Mức độ sử dụng: Trình độ B2 

Mức độ sử dụng: Thành thạo 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Từ năm 2009 đến 

tháng 07/2011 

Trường Cao đẳng Văn hóa-

Nghệ thuật Thanh Hóa 

Giảng viên Khoa Nghiệp vụ văn hoá  

Từ tháng 07/2011 

đến nay 

Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa 

 

Giảng viên Khoa Văn hoá Xã hội 

   

 

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 

sản phẩm Văn hoá du 

lịch Thanh Hoá phục vụ 

phát triển kinh tế xã hội 

Thanh Hoá giai đoạn 

2010-2020 

2009/2010 Cấp tỉnh 

Nghiên cứu viên, chuyên 

đề số 4 “Thực trạng, tiềm 

năng nhóm sản phẩm văn 

hoá phi vật thể truyền 

thống ở Thanh Hoá (lễ 

hội, phong tục, tín 

ngưỡng)” 

2 

Đào tạo theo nhu cầu xã 

hội lĩnh vực văn hóa, thể 

thao và du lịch ở Thanh 

Hóa 

2011/2013 Cấp tỉnh 

Nghiên cứu viên chuyên 

đề 1 "Cơ sở khoa học của 

đào tạo theo nhu cầu xã 

hội lĩnh vực văn hóa, thể 

thao và du lịch Thanh 

Hóa", Chuyên đề 5 "Giải 

pháp phối hợp quản lý 
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giữa nhà trường và 

doanh nghiệp trong 

ĐTTNCXH lĩnh vực văn 

hóa, nghệ thuật và du 

lịch". 

3 

Nghiên cứu tiềm năng và 

giải pháp phát triển 

không gian văn hóa Hàm 

Rồng trở thành điểm du 

lịch Quốc gia  

2011/2014 Cấp tỉnh Chủ nhiệm đề tài 

4 

Nghiên cứu tiềm năng di 

sản văn hóa và đề xuất 

giải pháp xây dựng hệ 

thống sản phẩm văn hóa 

– du lịch tại không gian 

văn hóa – du lịch Thành 

Nhà Hồ và Khu di tích 

lịch sử Lam Kinh 

2012/2015 Cấp tỉnh 

Nghiên cứu viên chuyên 

đề 5: "Nghiên cứu bài 

học đối chứng tại các 

khu du lịch quốc gia ở 

Việt Nam" 

5 

Nghiên cứu những hạn 

chế và đưa ra giải pháp 

tích cực giữa phát triển 

kinh tế - du lịch và bảo 

tồn phát huy văn hóa 

truyền thống, môi trường 

sinh thái trong bối cảnh 

kinh tế thị trường và hội 

nhập quốc tế đối với 

Thanh Hóa. 

2015/2016 Cấp tỉnh 

Nghiên cứu viên chuyên 

đề 3: "Bài học kinh 

nghiệm  phát triển kinh 

tế- du lịch gắn với bảo 

tồn di sản văn hóa trong 

và ngoài nước” 

6 

Nghiên cứu giải pháp 

bảo tồn và phát huy giá 

trị làng nghề thủ công 

truyền thống ở Thanh 

2016 Cấp cơ sở Chủ nhiệm đề tài 
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Hóa trong giai đoạn hiện 

nay. 

7 

Nghiên cứu giải pháp 

bảo tồn và phát huy giá 

trị hệ thống đền thờ ở 

Thanh Hóa trong giai 

đoạn hiện nay (đang 

triển khai) 

2016 – 2017 Cấp tỉnh 
Nghiên cứu viên 

Thư ký đề tài 

8 

Nghiên cứu xây dựng 

sản phẩm du lịch từ giá 

trị văn hóa biển Thanh 

Hóa 

2016 – 2017 Cấp tỉnh Nghiên cứu viên 

9 

Nghiên cứu giải pháp 

bảo tồn và phát huy giá 

trị đình làng ở Thanh 

Hóa trong giai đoạn hiện 

nay (đang triển khai) 

2017 – 2018 Cấp tỉnh Chủ nhiệm đề tài 

 

Nghiên cứu viên đề tài 

cấp tỉnh: giải pháp bảo 

tồn và phát huy giá trị hệ 

thống đền thờ ở Thanh 

Hóa trong giai đoạn hiện 

nay  

 

   

 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

TT Tên công trình 
Năm 

công bố 
Tên tạp chí 

1.  
Hình ảnh giếng làng trong ca 

dao Việt Nam 
2010 Báo văn hoá Thông tin Thanh Hoá 

2.  
Phát huy giá trị lễ hội truyền 

thống trong hoạt động du lịch 
2010 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Thực trạng, 

tiềm năng và giải pháp phát triển sản 
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hiện đại phẩm văn hoá du lịch tỉnh Thanh Hoá giai 

đoạn 2010-2020. 

3.  
Hoạt động thương mại ở 

Thanh Hoá thế kỷ XIX 
2011 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Bàn về đặc trưng 

văn hoá truyền thống Thanh Hoá. 

4.  

Bàn về những nhân tố góp 

phần tạo nên đặc trưng lễ hội 

truyền thống xứ Thanh 

2011 Tập san TTKH Trường CĐ VHNT- TH 

5.  
Làng cổ Đông Sơn và những 

văn bia ma nhai còn lại 
2011 Tạp chí Di sản văn hóa, tháng 2/2011 

6.  

Một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn của ĐTTNCXH ở Việt 

Nam 

2011 
Tập san TTKH số 1 trường 

ĐHVHTT&DL Thanh Hóa 

7.  

Vấn đề bảo tồn và phát huy 

giá trị nghề chạm khắc đá ở 

làng An Hoạch 

2012 
Tập san TTKH số 2 trường 

ĐHVHTT&DL Thanh Hóa 

8.  

Một số vấn đề xung quanh 

việc nghệ nhân chạm khắc đá 

ghi danh trên bia tiến sĩ ở Văn 

Miếu Hà Nội 

2013 
Tập san TTKH số 3 trường 

ĐHVHTT&DL Thanh Hóa 

9.  
Bước đầu tìm hiểu về danh 

tính người thợ đá An Hoạch  
2013 

Tập san TTKH số 4 trường 

ĐHVHTT&DL Thanh Hóa 

10.  
Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

khoa học công nghệ 
2013 

Kỷ yếu hội thảo khoa học "Hồ Chí Minh 

với văn hóa Việt Nam" 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thanh 

Hóa, số 1 năm 2017. 

11.  Khu thắng tích núi Nhồi 2013 Tạp chí Di sản văn hóa, số 1 năm 2013 

12.  

Làng nghề và tập tục làng 

nghề (Qua các làng nghề ở 

vùng đồng bằng sông Mã) 

(Viết cùng PGS.TS. Hà Mạnh 

Khoa) 

2013 

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia "Di 

sản văn hóa và di sản thiên nhiên khu vực 

Bắc miền Trung: Bảo tồn và phát huy giá 

trị" 

13.  Yêu cầu ứng dụng khoa học 2013 Kỷ yếu hội thảo khoa học: "Ứng dụng 
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công nghệ mới trong đào tạo 

văn hóa - nghệ thuật và giải 

pháp đảm bảo chất lượng đào 

tạo 

KHCN mới trong đào tạo Văn hóa Nghệ 

thuật" 

14.  
Một số trung tâm chế tác đá ở 

Việt Nam trong lịch sử 
2014 

Tập san TTKH số 6 trường 

ĐHVHTT&DL Thanh Hóa 

15.  

Vài suy ngầm về giá trị đặc 

biệt của Hàm Rồng ở xứ 

Thanh 

2014 Tạp chí Di sản văn hóa tháng 4/2014 

16.  

Một vài trao đổi về quy hoạch 

phát triển du lịch tại Hàm 

Rồng (Viết chung với ThS. 

Trần Nhật Hải) 

2014 

Kỷ yếu hội thảo khoa học "Hàm Rồng – 

địa danh lịch sử, văn hóa đặc biệt của xứ 

Thanh" 

17.  

Thực trạng tiềm lực và định 

hướng hoạt động khoa học và 

công nghệ của trường Đại học 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa đến năm 2020 

2014 
Tập san TTKH số 7 trường 

ĐHVHTT&DL Thanh Hóa 

18.  

Xây dựng các nhóm nghiên 

cứu nhằm thúc đẩy hoạt động 

nghiên cứu khoa học tại 

trường Đại học Văn hóa, Thể 

Thao và Du lịch Thanh Hóa 

2014 
Tạp chí Dạy và Học ngày nay số 12 trang 

48-49 

19.  
Nâng cao chất lượng sản 

phẩm du lịch Thanh Hóa 
2014 

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Liên 

kết phát triểu du lịch quốc gia, quốc tế" 

20.  
Về nghề và làng nghề chế tác 

đá An Hoạch 
2015 Tạp chí Di sản văn hóa, số 2 năm 2015 

21.  

Về di sản Cách mạng Tháng 

Tám ở Thanh Hóa (viết chung 

với Nguyễn Trúc Quỳnh) 

2015 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Thanh Hóa – 

70 năm phát huy giá trị di sản Cách mạng 

Tháng Tám" 

22.  
Về đền thờ và lăng mộ Phúc 

Khê tướng công Nguyễn Văn 
2015 

Tạp chí Nghiên cứu mỹ thuật, số 3 năm 

2015 
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Nghi (Thanh Hóa) 

23.  Nghề chế tác đá An Hoạch 2015 
Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 378, năm 

2015 

24.  

Bước đầu tìm hiểu về danh 

tính thợ đá làng An Hoạch 

(Thanh Hóa) 

2015 
Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 11 (475) 

năm 2015 

25.  

Xây dựng Trung tâm Nghiên 

cứu Phát triển Văn hóa và 

Nguồn nhân lực Thanh Hóa – 

Những thuận lợi, khó khăn và 

đề xuất 

2015 

Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp trường 

"Nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường 

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa" 

26.  
Một số vấn đề lịch sử Thanh 

Hóa qua di sản văn hóa 
2015 

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Một 

số vấn đề nghiên cứu, biên soạn lịch sử 

địa phương và chuyên ngành” 

27.  
Hội cổ truyền Việt – đôi điều 

nhìn lại 
2016 Tạp chí Di sản văn hóa số 2(55) năm 2016 

28.  

Vài suy nghĩ về việc phát huy 

sự tài hoa của người thợ thủ 

công Thanh Hóa qua trường 

hợp nghề chế tác đá An 

Hoạch 

2016 
Kỷ yếu Hội thảo khoa học tháng 4/2016 

về con người Thanh Hóa 

29.  Khỉ trong di sản văn hóa 2016 Tạp chí Di sản văn hóa số 1(54) năm 2016 

30.  

Tiếp cận lịch sử từ di tích – 

một vài dẫn dụ trường hợp 

Thanh Hóa 

2016 Tạp chí Di sản văn hóa số 4(57) năm 2016 

31.  

Suy ngẫm từ một vài câu 

chuyện bảo tồn và phát huy 

giá trị di sản văn hóa 

2016 

Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nghiên cứu đề 

xuất giải pháp phát triển kinh tế - du lịch 

gắn với bảo tồn phát huy giá trị di sản văn 

hóa Thanh Hóa trong bối cảnh kinh tế thị 

trường và hội nhập quốc tế”  

32.  
Phân tích SWOT đối với phát 

triển du lịch ở bản Đốc xã Cổ 
2016 

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp tổ 

chức tổ chức hoạt động du lịch ở bản Đốc 
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Lũng và bản Tôm xã Ban 

Công, huyện Bá Tước 

xã Cổ Lũng và bản Tôm xã Ban Công, 

huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. 

33.  

Giảng viên giỏi là điều kiện 

tiên quyết thực hiện thành 

công chuẩn đầu ra 

2016 

Hội thảo khoa học quốc tế "Đào tạo nhân 

lực giáo dục đại học trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế" (Đại học Quảng Bình). 

34.  

Qua nghi lễ với thần linh 

trong hội cổ truyền Việt suy 

ngẫm về việc quản lý lễ hội 

hiện nay 

2016 
Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam học 

lần thứ 4 

35.  

Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa 

học "Bảo tồn và phát huy giá 

trị làng nghề thủ công truyền 

thống Thanh Hóa trong bối 

cảnh hiện nay" 

2016 

Kỷ yếu hội thảo khoa học "Bảo tồn và 

phát huy giá trị làng nghề thủ công truyền 

thống Thanh Hóa trong bối cảnh hiện nay" 

tháng 11/2016. 

36.  

Làng nghề thủ công truyền 

thống ở Thanh Hóa cơ hội và 

thách thức trong bối cảnh hội 

nhập 

2016 

Kỷ yếu hội thảo khoa học "Bảo tồn và 

phát huy giá trị làng nghề thủ công truyền 

thống Thanh Hóa trong bối cảnh hiện nay" 

tháng 11/2016. 

37.  

Xây dựng nhóm nghiên cứu 

trong trường đại học đáp ứng 

yêu cầu hội nhập quốc tế 

2016 

Hội thảo khoa học quốc tế "Giáo dục đại 

học trong bối cảnh hội nhập cộng đồng 

kinh tế ASEAN (AEC) 

38.  Tản mạn về gà trong di sản 2017 
Tạp chí Di sản văn hóa số 1 (58) năm 

2017 

39.  
Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

Khoa học và Công nghệ 
2017 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thanh 

Hóa, số 1/2017 

40.  

Quê hương Phan Tây Nhạc 

trong không gian lịch sử - văn 

hóa huyện Hà Trung, Thanh 

Hóa 

2017 

Kỷ yếu hội thảo khoa học "Bảo tồn và 

phát huy giá trị Đền thờ Phan Tây Nhạc", 

tháng 3/2017 

41.  

Bàn thêm một số giá trị đặc 

biệt về nghệ thuật kiến trúc, 

điêu khắc chùa Hoa Long, đền 

2017 

Kỷ yếu hội thảo khoa học "Di sản Thành 

Nhà Hồ và Khu Di tích Phủ Trịnh – Nghè 

Vẹt trong quy hoạch bảo tồn gắn với phát 
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thờ Trần Khát Chân (xã Vĩnh 

Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa), Viết chung với 

Trần Việt Anh 

triển du lịch huyện Vĩnh Lộc", tháng 3 

năm 2017. 

42.  

Phân tích SWOT đối với phát 

triển du lịch ở bản Đốc xã Cổ 

Lũng và bản Tôm xã Ban 

Công, huyện Bá Tước 

3/2017 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thanh 

Hóa, số 3/2017 

43.  
"Hoạt động thương mại ở 

Thanh Hóa thế kỷ XIX"  

tháng 8 

năm 2017 

 Tạp chí Trường ĐHVHTTDL Thanh Hóa 

số 1, ISSN 2588-1264,  

44.  

Phân tích SWOT đối với phát 

triển du lịch ở bản Đốc xã Cổ 

Lũng và bản Tôm xã Ban 

Công, huyện Bá Thước  

số 3/2017 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thanh 

Hóa, (đồng tác giả) 

45.  
Đền thờ xứ Thanh trong dòng 

chảy lịch sử văn hóa dân tộc -  
2017 

Tạp chí Di sản văn hóa số 4 (61) năm (viết 

cùng PGS.TS. Trần Văn Thức) 

46.  

Acient rainmaking rituals of 

the Viet people - Culture-

education-professional work,  

2018 

Sách kỷ yếu Ba Lan "Culture - education - 

professional work" - Zielona Gora 2018 

(ISBN 978 - 83 - 945714 - 8 - 1) 

47.  

Một số vấn đề hoạt động khoa 

học công nghệ hướng tới nâng 

cao chất lượng đào tạo tại 

Trường Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa 

trong bối cảnh hội nhập  

2017 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: "Đào 

tạo các lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, thể 

thao và du lịch trong bối cảnh hội nhập" 

ISBN 

48.  

Hình tượng chú Khuyển trong 

di sản văn hóa  

 

2017  Tạp chí Di sản văn hóa số 4 (61) năm  

49.  

Biên soạn chương 4 sách 

"Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa những chặng đường xây 

2017 Nxb Thế giới 
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dựng và phát triển (1967 – 

2017)"  

 

3.Hướng dẫn Luận văn, luận án 

TT Tên luận án, luận văn Học viên Năm Cơ sở Đào tạo Ghi chú 

1 Bảo tồn và phát huy giá trị 

đình làng ở huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa trong 

giai đoạn hiện nay. 

Nguyễn Văn Tiến 2017 Trường Đại 

học Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch Thanh Hóa 

Đã bảo 

vệ thành 

công. 

2 Quản lý linh vật tại các 

di tích lịch sử - văn hoá 

đã xếp hạng trên địa bàn 

huyện Tĩnh Gia, tỉnh 

Thanh Hóa 

Nguyễn Thị 

Huyên 

2017 Trường Đại 

học Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch Thanh Hóa 

Đã bảo 

vệ thành 

công 

3 Quản lý hoạt động 

truyền thông về di sản 

văn hoá tại Đài phát 

thanh và truyền hình 

Thanh Hoá 

Đào Thị Thanh 

Liên 

2018 Trường Đại 

học Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch Thanh Hóa 

Chưa 

bảo vệ 

4 Bảo tồn và phát huy giá 

trị đền thờ Nguyễn Văn 

Hưu xã Đông Thanh, 

huyện Đông Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Nguyễn Thị 

Nhung 

2018 Trường Đại 

học Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch Thanh Hóa 

Chưa 

bảo vệ 

 


