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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: Mai Thị Thúy An Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 22/02/1989 Nơi sinh: Nga Sơn – Thanh Hóa 

Quê quán: Nga Văn – Nga Sơn – Thanh Hóa    Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ     Năm, nước nhận học vị: Năm 2014, Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm:  

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên  

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phòng QLKH&HTQT 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 101, nhà 2 Đông Phát, P.Đông Vệ, TP Thanh 

Hóa 

Điện thoại liên hệ:         DĐ: 0976163002 

Fax:          Email: thuyan.ajc@gmail.com 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học:  

Hệ đào tạo: chính quy tập trung 

Nơi đào tạo: Học viện báo chí và tuyên tuyền 

Ngành học: Báo truyền hình  

Nước đào tạo:  Việt Nam  Năm tốt nghiệp: 2011 

Bằng đại học 2:     Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành:Quan hệ công chúng    Năm cấp bằng: 2014 

Nơi đào tạo: Học viện báo chí và tuyên tuyền 

- Tiến sĩ chuyên ngành:   Năm cấp bằng: 

Nơi đào tạo: 

- Tên luận án: 

3. Ngoại 1.Tiếng Anh Mức độ sử dụng: 
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ngữ,tin: 2.Tin Mức độ sử dụng: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

15/9/2016 – nay Khoa QLNN&CTXH Giảng viên khoa 

QLNN&CTXH 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đ  và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu  N m   t 

đ u N m 

hoàn thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trƣờng) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

     

 

2. Các công trình khoa học đ  công bố:  

TT Tên công tr nh N m công    Tên tạp ch  

1 Một số đề xuất giải 

pháp biên soạn chi tiết 

ngành công tác x  hội 

tại trường Đại học Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch Thanh Hóa 

2016 Kỷ yếu Hội thảo “Nghiên cứu thực 

trạng và đề xuất giải pháp biên soạn 

chương trình chi tiết ngành CTXH 

tại trường ĐH VHTT & DL Thanh 

Hóa”.  

2 Xây dựng thương hiệu 

cho sản phẩm thủ công 

truyền thống tại Thanh 

Hóa trong giai đoạn 

hiện nay (trường hợp 

sản phẩm chiếu cói Nga 

Sơn) 

2016 Kỷ yếu Hội thảo "Nghiên cứu các 

giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị 

nghề thủ công truyền thống ở 

Thanh Hóa trong giai đoạn hiện 

nay” 

 

3 Đề xuất giải pháp nâng 2016 Kỷ yếu Hội thảo “Nghiên cứu 
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cao chất lượng tập san 

thông tin khoa học của 

trường Đại học Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch Thanh Hóa 

thực trạng và đề xuất giải pháp 

nâng cao chất lượng Tập san 

thông tin khoa học tại Trường Đại 

học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa” 

 

 

     

 

           

 

  

 


