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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 Vũ Nam                        Giới tính: Nam 

Ngày sinh:   06/05/1985               

Nơi sinh:  Yên Định - Thanh Hoá 

Quê quán:  Yên Bái – Yên Định – Thanh Hóa      Dân tộc:   Kinh    

Học vị cao nhất: Cử nhân; Năm, nước nhận học vị:  2007- Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:      Năm bổ nhiệm:  

Chức vụ hiện tại:    Giảng viên  

Đơn vị công tác hiện tại: Trường Đại học Văn Hoá, Thể thao và Du lịch T/Hoá 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Yên Bái – Yên Định – Thanh Hóa. 

Điện thoại liên hệ:  DĐ: 0985.321.085 

Email: luuvunamvhntth@gmail.com.vn 

Số CMND:  038085004913          Ngày cấp: 19/01/2017   Nơi cấp:  Công an Thanh 

Hóa 

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:   Công nghệ thông tin 

Nước đào tạo:  Việt Nam   Năm tốt nghiệp: 2007 

Bằng đại học 2:                                               Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành:  Quản lý hệ thống thông tin                     Năm cấp bằng: 

2015 

Nơi đào tạo: Viện Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội 

- Tiến sĩ chuyên ngành:                                Năm cấp bằng:  

Nơi đào tạo:  

- Tên luận án:  

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

2.Tin 

Mức độ sử dụng:  B 

Mức độ sử dụng:  Thành thạo 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 
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Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

5/2009 đến tháng 

7/2011 

Trường Cao đẳng Văn hoá, Nghệ 

thuật Thanh Hoá 

Giảng viên 

Từ tháng 7/2011 đến 

nay 

Trường Đại học Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hoá 

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 

"Ứng dụng phần mềm SMS 

vào phục vụ công tác tuyển 

sinh của trường ĐHVH 

TT&DL Thanh Hóa (45 giờ) 

 

2017 Cấp trường Nghiên cứu viên 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

TT Tên công trình Năm 

công bố 

Tên tạp chí 

1 

Tham luận hội thảo cấp khoa: “Giải 

pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại 

học tại trường ĐH VHTT&DL Thanh 

Hoá. 

2012 
Trường ĐH VHTTDL 

Thanh Hoá. 

2 

- Luận văn thạc sĩ: “Tìm kiếm văn bản 

trên cơ sở nội dung và ứng dụng tại 

trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hóa”. 

2014 
Viện CNTT- Đại học 

QGHN 

3 
Ứng dụng CNTT trong hoạt động quản 

lý giảng dạy của trường mầm non thực 

hành  -  

12/2016 

Kỷ yếu Hội thảo đề tài cơ sở 

"Xây dựng đề án mở trường 

mầm non thực hành tại 

trường ĐH VH,TT&DL 

TH" 

4 Một số vấn đề ứng dụng CNTT trong 

phương pháp thi trắc nghiệm  
11/2016 

Kỷ yếu Hội thảo đề tài cơ sở 

"Phần mềm thi trắc nghiệm 

tại trường ĐH VHTT&DL 

TH" 

5 
Áp dụng phương pháp trắc nghiệm 

khách quan đối với các môn lý luận 

chính trị  

11/2016 

Kỷ yếu Hội thảo đề tài cơ sở 

" Xây dựng hệ thống ngân 

hàng đề thi trắc nghiệm trên 

máy các học phần lý luận 

chính trị tại trường ĐH 
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VH,TT&DL TH" 

6 
Nghiên cứu ứng dụng Website xây dựng 

bản đồ trực tuyến quản lý không gian du 

lịch Thanh Hóa  

2016 

Kỷ yếu khoa học đề tài cơ 

sở "Kết nối hoạt động kinh 

doanh lữ hành với đào tạo 

nguồn nhân lực du lịch tại 

trường ĐH VH,TT&DL 

TH"  

7 Ứng dụng CNTT trong công tác văn thư 

tại trường ĐHVH,TT&DLTH  
11/2016 

Kỷ yếu Hội thảo đề tài cơ sở 

"Quy trình xây dựng, ban 

hành, quản lý văn bản tại 

trường ĐH VHTT&DLTH" 

8 

Nghiên cứu viên đề tài cơ sở năm 2017 

"Ứng dụng phần mềm SMS vào phục 

vụ công tác tuyển sinh của trường 

ĐHVH TT&DL Thanh Hóa 

2017 
Trường ĐH VHTTDL 

Thanh Hoá. 

9 

Môn Giáo dục Nghệ thuật" và xây dựng 

chuẩn năng lực giáo viên nghệ thuật 

thích ứng với chương trình giáo dục phổ 

thông tổng thể trong bối cảnh đổi mới 

giáo dục đại học hiện nay 

2017 

Kỷ yếu HTKH quốc tế: Đào 

tạo các lĩnh vực văn hóa-

nghệ thuật, thể thao và du 

lịch trong thời kỳ hội nhập. 

 

                

 


