
                                  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:   Nguyễn Thị Thu Trang; Giới tính: Nữ 

Ngày sinh:    20/9/1981                

Nơi sinh:   Hoằng Hoá –Thanh Hóa   

Quê quán:   Hoằng Xuyên – Hoằng Hoá - Thanh Hoá;  Dân tộc: 

Kinh         

Học vị cao nhất: Thạc sĩ;  Năm, nước nhận học vị: 2015/Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:          Năm bổ nhiệm:  

Chức vụ hiện tại:     Giảng viên khoa văn hóa thông tin 

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

T/Hoá 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số nhà 242/77- phố Hải Thượng Lãn 

Ông – phường Đông Vệ – TP.Thanh Hoá;    

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0373.857.421; DĐ:   0962 380 933 

Email: nguyenthutrangvh@gmail.com  

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo:    Chính quy 

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Luật Hà Nội 

Ngành học:   Luật 

Nước đào tạo:  Việt Nam; Năm tốt nghiệp: 2006 

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Luật học ;   Năm cấp bằng: 2015; 

- Nơi đào tạo:  Trường Đại học Quốc gia Hà Nội 

- Tên luận văn: Pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình qua thực tiễn 

tỉnh Thanh Hoá. 



3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

2.Tin học 

Mức độ sử dụng: B1 châu âu 

Mức độ sử dụng: Thành thạo 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. C c đ    i nghi n c u  hoa học đ     đang  ha  gia: 

TT T n đ    i nghi n c u 

N       

đ u N   

hoàn 

thành 

Đ    i cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

 rƣờng) 

Tr ch nhiệ  

tham gia 

trong đ    i 

1 

Biên soạn TBG Pháp luật đại 

cương giảng dạy cho ngành Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch  

2013 Cấp trường  

đồng tác giả 

Ths.Hoàng 

Đình Hiển; 

Ths. Nguyễn 

Thị Lan Anh  

2 

Biên soạn TBG Văn bản học ứng 

dụng dạy cho ngành QLVH và 

TTH 

2013 Cấp trường 

Đồng tác giả 

Ths. Hoàng 

Kim Oanh  

3 

Bài tham luận: Du lịch sinh thái 

ở vườn Quốc gia Bến En -Hội 

thảo khoa học Liên kết phát triển 

du lịch địa phương Quốc gia, 

2014 Cấp trường  

Đồng tác giả 

với Ths. Đậu 

Thị Thuỳ. 

Thời gian Nơi công   c Công  iệc đả  nhiệ  

2007- 2009 Trung tâm trợ giúp pháp lý – Sở tư 

pháp tỉnh Thanh Hoá 
Chuyên viên tư pháp  

2010- 2011 Tổng công ty Xây dựng và Luyện 

kim Thanh Hoá 
CB phòng Tổ chức CB 

2012- nay Trường Đại học Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch Thah Hoá 
 Giảng viên 



Quốc tế.  

4 
Pháp luật Việt Nam giai đoạn sau 

CM tháng 8 năm 1945 
2015 Cấp trường  

Nguyễn Thị 

Thu Trang  

5 

Bàn về Pháp luật  phòng, chống 

tham nhũng trên điạ bàn tỉnh 

Thanh Hóa . 

 Cấp trường  
Nguyễn Thị 

Thu Trang 

6 

Bàn về Pháp luật phòng, chống 

buôn bán phụ nữ, trẻ em trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa. 

2015 Cấp tỉnh 
Nguyễn Thị 

Thu Trang 

7 
Bàn về quyền con người trong thi 

hành án tù có thời hạn. 
2016 Cấp tỉnh 

Nguyễn Thị 

Thu Trang 

8 

Quyền yêu cầu chia tài sản khi ly 

hôn theo Luật hôn nhân và gia 

đình năm 2014. 

2016 Cấp tỉnh 
Nguyễn Thị 

Thu Trang 

9 

Bàn về điều kiện phát sinh trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại do tài 

sản gây ra trong Bộ luật dân sự. 

2015 Cấp tỉnh 
Nguyễn Thị 

Thu Trang 

10 

Bàn về bản chất của Nhà nước và 

phương thức tổ chức thực hiện 

quyền lực nhà nước. 

2016 Cấp tỉnh 

Nguyễn Thị 

Thu Trang 

đồng tác giả 

với ThS. 

Nguyễn Lan 

Anh 

11 

"Giải pháp đảm bảo chất lượng 

đào tạo ngành QLNN tại trường 

ĐHVH TT&DL Thanh Hóa" 

 

2018 Cấp trường 
Chủ nhiệm đề 

tài 

 

2. C c công  rình  hoa học đ  công  ố:  



TT Tên công trình N   

công  ố 

T n  ạp chí 

1 

Bàn về vùng đất thiêng 

liêng – Kỷ yếu hội thảo 

khoa học Hàm Rồng địa 

danh lịch sử, văn hoá đặc 

biệt của xứ Thanh (viết 

chung với Ths. Hà Đình 

Hùng) 

2013 
Kỷ yếu Hội thảo khoa học trường 

Đại học VHTT&DL Thanh Hóa  

2 

Giải pháp nâng cao chất 

lượng hoạt động của hệ 

thống thiết chế VH cơ sở 

tại Thanh Hoá – Kỹ yếu 

Hội thảo khoa học Thiết 

chế VH và XD, phát triển 

VH cơ sở ở Thanh Hoá 

giai đoạn (2013- 2020)  

2013 
Kỷ yếu Hội thảo khoa học trường 

Đại học VHTT&DL Thanh Hóa 

3 

Phát huy yếu tố tích cực 

của văn hoá tôn giáo 

trong công tác giáo dục 

pháp luật và xây dựng 

văn hoá cơ sở - Thông tin 

khoa học số 7 của trường 

Đại học văn hoá TT&DL 

Thanh Hoá. 

2014 
Kỷ yếu Hội thảo khoa học trường 

Đại học VHTT&DL Thanh Hóa 

4 

Các điều kiện đảm bảo 

hoàn thiện pháp luật 

pháp luật về trách nhiệm 

của người đứng đầu các 

cơ quan hành chính nhà 

1/2016 
Tạp chí Dạy và Học ngày nay  

số 01Tr 117 



nước. 

5 

Bàn về thi hành án hình 

phạt tù đối với phạm 

nhân là người chưa thành 

niên tại địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa  

2015 

Tập san thông tin khoa học trường 

Đại học VH, TT&DL Thanh Hóa  

số 4 Tr 36 

6 

Bàn về trách nhiệm tài 

sản bồi thường thiệt hại 

gây ra trong Bộ luật dân 

sự . 

2015 
Tạp chí Dạy và Học ngày nay  

số 12Tr 122 

7 

Vai trò của thực hành, 

thực tập trong đào tạo 

ngành CTXH thực tiễn 

tại trường 

ĐHVHTT&DL Thanh 

Hóa   

2016 

Kỷ yếu HT Đề tài cơ sở "Nghiên 

cứu thực trạng và đề xuất giải pháp 

đề xuất biên soạn chương trình chi 

tiết ngành CTXH tại trường 

ĐHVHTT&DL Thanh Hóa" 

8 

Thực trạng công tác soạn 

thảo, ban hành văn bản 

hành chính tại trường 

ĐHVHTT&DL Thanh 

Hóa -  

2016 

Kỷ yếu HT đề tài cơ sở "Quy trình 

xây dựng, ban hành và quản lý văn 

bản tại trường ĐHVHTT&DL 

Thanh Hóa" 

 

 

 

 

                                                                  

                                                                         


