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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: Nguyễn Thị Hà                                   Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 4/7/1985                         Nơi sinh: Thanh Hoá 

Quê quán: Hoằng Hoá, Thanh Hóa.                     Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sỹ                        Năm, nước nhận học vị: 2009/ Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:      Năm bổ nhiệm:  

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên khoa Văn hoá Xã hội 

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: P.403 nhà 3 D2 - Khu chung cư Đông Phát - P. Đông 

Vệ - Tp. Thanh Hóa          

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0373953388         NR:                DĐ: 0975.755.323 

Fax:               E-mail: hathuha85@gmail.com 

Số CMND: 172536187          Ngày cấp: 24/10/2008     Nơi cấp: Công an tỉnh Thanh 

Hoá 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội 

Ngành học: Văn học 

Nước đào tạo: Việt Nam                              Năm tốt nghiệp: 2007 

Bằng đại học 2:                                             Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Ngữ văn             Năm cấp bằng: 2009 

      Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội 

- Tiến sĩ chuyên ngành:               Năm cấp bằng: 

Nơi đào tạo:  

- Tên luận án:  
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3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

2. Tin học 

Mức độ sử dụng: Trình độ B1 

Mức độ sử dụng:cơ bản 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Từ 2009 đến tháng 

7/2011 

Trường Cao đẳng Văn hoá 

Nghệ thuật Thanh Hóa 

Giảng viên Khoa Nghiệp vụ văn hoá 

Từ tháng 7/2011 

 đến nay 

Trường Đại học Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch Thanh 

Hoá 

Giảng viên Khoa Văn hoá Thông tin 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

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 

Chuyên đề 2 đề tài 

cấp tỉnh: “Thực trạng 

thiết chế văn hóa ở 

khu vực miền núi tỉnh 

Thanh Hóa” 

 

 

2012 – 

2013 

Đề tài cấp tỉnh “Nghiên 

cứu thực trạng, giải pháp 

xây dựng và nâng cao chất 

lượng hoạt động thiết chế 

văn hóa cơ sở đáp ứng yêu 

cầu phát triển kinh tế, xã 

hội ở Thanh Hóa giai đoạn 

2012-2020” 

Nghiên cứu viên 

2 

Chuyên đề 3: Sản 

phẩm du lịch từ 

nguồn liệu di sản văn 

hóa phi vật thể tại 

không gian du lịch di 

sản thế giới Thành 

nhà Hồ và khu di tích 

quốc gia đặc biệt Lam 

2013- 

2014 

Đề tài cấp tỉnh “Nghiên 

cứu tiềm năng di sản văn 

hóa và đề xuất giải pháp 

xây dựng  sản phẩm văn 

hóa-du lịch tại không gian 

văn hóa-du lịch Thành nhà 

Hồ và khu di tích quốc gia 

đặc biệt Lam Kinh” 

Nghiên cứu viên 
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Kinh” 

3 

Chuyên đề 3: Nghiên 

cứu thực trạng và 

tiềm năng tổ chức 

hoạt động du lịch ở 

Bản Đốc xã Cổ Lũng 

và bản Tôm xã Ban 

Công, huyện Bá 

Thước 

2015- 

2016 

Đề tài cấp tỉnh “Nghiên 

cứu thực trạng và giải pháp 

tổ chức hoạt động du lịch ở 

Bản Đốc xã Cổ Lũng và 

bản Tôm xã Ban Công, 

huyện Bá Thước, tỉnh 

Thanh Hóa” 

Thư ký khoa học 

+ Nghiên cưu 

viên 

4 

Chuyên đề 5: Giải 

pháp tổ chức hoạt 

động du lịch ở bản 

Đốc xã Cổ Lũng và 

bản Tôm xã Ban 

Công, huyện Bá 

Thước 

2015- 

2016 

Đề tài cấp tỉnh “Nghiên 

cứu thực trạng và giải pháp 

tổ chức hoạt động du lịch ở 

Bản Đốc xã Cổ Lũng và 

bản Tôm xã Ban Công, 

huyện Bá Thước, tỉnh 

Thanh Hóa” 

Nghiên cứu viên 

5 

“Giải pháp nâng cao 

chất lượng nghiên cứu 

khoa học cho sinh 

viên trường Đại học 

Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hóa” 

 

2017 Cấp trường Chủ nhiệm đề 

tài 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

TT Tên công trình Năm 

công bố 

Tên tạp chí 

1.  

Vấn đề phát huy hình thức du 

lịch sinh thái văn hoá trong 

không gian khu du lịch sinh 

thái Pù Luông – Bá Thước – 

Thanh Hoá. 

2010 Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp tỉnh 

“Thực trạng, tiềm năng và giải pháp 

phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 

2010 – 2020” 
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2.  

Nguồn gốc địa danh làng xã 

khu Pu Luông (huyện Bá 

Thước, tỉnh Thanh Hóa) – 

bước đầu khảo sát và thống kê 

2011 Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp trường 

“Bàn về đặc trưng văn hoá truyền thống 

Thanh Hoá” 

3.  

Bá Thước - nơi hội tụ quần thể 

văn hóa lịch sử, danh lam 

thắng cảnh 

2012 Tập san TTKH số 01 tháng 04/2012 

4.  

Những giá trị văn hóa Tây 

Nguyên và việc giữ gìn phát 

triển du lịch hiện nay 

2013 Tập san TTKH số 2+3 tháng 01/2013 

5.  

Tìm hiểu tư tưởng, nhân cách 

Hồ Chí Minh qua Di tích của 

người  

2013 Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp trường 

“Hồ Chí Minh và văn hóa Việt Nam” 

6.  

Phát triển thiết chế văn hóa, 

bảo tồn và phát huy bản sắc 

văn hóa các dân tộc khu vực 

miền núi tỉnh Thanh Hóa 

2014 Hội thảo khoa học cấp trường “Nghiên 

cứu thực trạng, giải pháp xây dựng và 

nâng cao chất lượng hoạt động thiết chế 

văn hóa cơ sở đáp ứng yêu cầu phát 

triển kinh tế, xã hội ở Thanh Hóa giai 

đoạn 2012-2020” 

7.  

Dấu ấn Hàm Rồng trong văn 

học 

2014 Hội thảo khoa học cấp trường “Nghiên 

cứu tiềm năng, giải pháp phát triển 

không gian văn hóa Hàm Rồng trở 

thành khu du lịch Quốc gia” 

8.  

“Chân dung và đối thoại” -  

nguồn tư liệu phục vụ dạy và 

học môn Ngữ văn  

2015 Tạp chí Giáo dục và xã hội, số 51 

(112), tháng 6 năm 2015.  

9.  

“Miền núi Thanh Hóa trong 

Cách mạng tháng Tám” 

2015 Hội thảo khoa học liên trường "Thanh 

Hóa - 70 năm phát huy giá trị di sản 

Cách mạng Tháng Tám (1945 - 2015)" 

10.  

Một số vấn đề cần lưu ý khi 

triển khai phần mềm thi trắc 

nghiệm tại trường 

2016 Kỷ yếu HT đề tài cơ sở "Phần mềm thi 

trắc nghiệm tại trường ĐHVHTT&DL 

Thanh Hóa" 
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ĐHVHTT&DL Thanh Hóa  

11.  

Tiềm năng tự nhiên và nhân 

văn phục vụ phát triển du lịch 

ở bản Đốc xã Cổ Lũng và bản 

Tôm xã ban Công huyện Bá 

Thước, Tỉnh Thanh Hóa  

2016 Kỷ yếu HT "Nghiên cứu hoạt động và 

tổ chức hoạt động du lịch ở bản Đốc xã 

Cổ Lũng và bản Tôm xã Ban Công, 

huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hóa" 

 

12.  

Những yếu tố tác động đến 

phát triển làng nghề trong quá 

trình hội nhập kinh tế quốc tế  

 

11/2016 Kỷ yếu đề tài cơ sở "Nghiên cứu các 

giải pháp bảo tồn phát huy giá trị làng 

nghề truyền thống Thanh Hóa trong 

giai đoạn hiện nay" 

 

13.  

Đổi mới nâng cao chất lượng 

NCKH của GV - tạo vị thế, 

thương hiệu cho trường 

ĐHVHTT&DL Thanh Hóa  

 

tháng 

6/2018 

Tài liệu HTKH cấp trường "Đổi mới, 

nâng cao chất lượng NCKH của đội 

ngũ CBGV nhà trường trong giai đoạn 

hiện nay"  

 

 

 


