
LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Theo mẫu tại Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/09/2017 của Bộ trưởng Bộ 
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I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC 

Họ và tên: Ngô Phương Thúy Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 3/4/1984               

Nơi sinh: Hà Nội 

Quê quán: Ba Vì - Hà Nội      Dân tộc:   Kinh        

Học vị cao nhất: Th c s  ; Năm, nước nhận học vị: 2014 - Hà Nội - Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:            Năm bổ nhiệm:  

Chức vụ hiện t i:    Giảng viên khoa Du lịch 

Đơn vị công tác hiện t i: Trường Đ i học Văn hoá, Thể thao và Du lịch T/Hoá 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên l c: 20/47 Hàng Nan- P.Lam Sơn– TP. Thanh Hoá. 

Điện tho i liên hệ: 0983.092.009 

Email: ngotophuongthuy@gmail.com 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào t o:   Chính quy 

Nơi đào t o:   Trường Đ i học Quy Nhơn 

Ngành học:   Quản trị kinh doanh   

Nước đào t o:  Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2007 

Bằng đ i học 2:                    Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

- Cao học chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh  Năm cấp bằng: 2014 

- Nơi đào t o:   Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Hà Nội 

3. Ngo i ngữ, tin học:      1. Ti ng  nh Mức độ s  dụng: Cơ bản 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm 

nhiệm 



2007 - 2008 Công ty cổ phần chứng khoán Vincom 

– Hà Nội 

Nhân viên chăm sóc 

khách hàng 

2009 – 8/2014 Trường Cao Đẳng Bình Định Giảng viên Khoa K  

toán – Tài chính 

8/2014 - nay Trường Đ i học Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hóa 

Giảng viên Khoa Du 

lịch 

 

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, 

trƣờng) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

1 Nghiên cứu thực tr ng Quản trị 

nhân lực khách s n từ 3 -5 sao 

t i Thanh Hóa giai đo n 2015 -

2020  

2015-

2016 

Cấp cơ sở Nghiên cứu 

viên 

2 K t nối ho t động kinh doanh 

lữ hành với đào t o nguồn nhân 

lực du lịch t i Trường Đ i học 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa. 

2016 -

2017 

Cấp cơ sở Nghiên cứu 

viên 

 

2.Các công trình khoa học đã công bố:   

TT Tên công trình Năm 

công bố 

Tên tạp chí 

1 

Luận văn th c s : Phát triển 

đội ngũ giảng viên t i Trường 

Cao Đẳng Nghề Công nghiệp 

11/2013 
Học Viện Công nghệ Bưu 

Chính Viễn Thông Hà Nội 



Thanh Hóa 

2 

 Bài vi t: Những cơ hội và 

thách thức về việc làm cho 

sinh viên ngành Quản trị 

khách s n, trường Đ i học 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa 

10/2016 Bài đăng TSTTKH  

3 
Bài vi t: Giải pháp phát triển 

nhân lực du lịch bền vững 
11/2016 

Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu 

thực tr ng Quản trị nhân lực 

khách s n từ 3 -5 sao t i 

Thanh Hóa giai đo n 2015 -

2020 

4 

Bài vi t: Giải pháp nâng cao 

hiệu quả đánh giá ho t động 

thực t , thực t  của sinh viên 

ngành quản trị khách s n – 

khoa Du lịch, trường Đ i học 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa  

11/2015 Hội thảo Khoa học cấp trường 

5 

"Liên k t với doanh nghiệm 

trong đào t o ngành Quản trị 

dịch vụ Du lịch và lữ hành t i 

trường ĐHVHTT&DL TH"  

 

2017 

 Kỷ y u HTKH Quốc t : Đào 

t o các l nh vực văn hóa, nghệ 

thuật thể thao và du lịch trong 

bối cảnh hội nhập 

 

 

  

        

 

                                                                                   

                                                                   

         



                               


