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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 Thanh Nga                            Giới tính:  Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh:        18/06/1987     Nơi sinh: Thị trấn Thường Xuân 

Quê quán: Xã Thọ Minh – Huyện Thọ Xuân – Tỉnh Thanh Hoá          Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất:  Thạc sĩ                Năm: 2014    , Nước nhận học vị: 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): Trung tâm Giáo dục thường xuyên 

và Liên kết - Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Lô 04 – Phan Chu Trinh – P.Điện Biên – TPTH  

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0373.714.390      0985.180.587 

Fax:  

E-mail:  Thanhngavhtt2012@gmail.com... 

Số CMND:  172785891        Ngày cấp:  22/03/2004      Nơi cấp: Công an tỉnh Thanh 

Hóa 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo:  Chính quy 

Nơi đào tạo:  Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa  

Ngành học: Việt Nam học 

Nước đào tạo:  Việt Nam     Năm tốt nghiệp: 2010 

Bằng đại học 2:                        Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành:  Văn hóa học     .Năm cấp bằng: 2014 

Nơi đào tạo:  Đại học Văn hóa Hà Nội 

3. Ngoại 

ngữ,tin: 

1. Tiếng Anh 

2. Tin học 

Mức độ sử dụng:      B1 

Mức độ sử dụng:  Thành thạo 

mailto:Thanhngavhtt2012@gmail.com
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  III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Tháng 1/2013 đến 

2014 

Trường Đại học Văn hóa Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa 

Giảng viên Khoa Văn hóa – 

Xã hội 

Từ năm  2014 đến nay 
Trường Đại học Văn hóa Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa 

Giảng viên kiêm cán bộ 

trung tâm GDTX và LK 

 

   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 

Thiết chế văn hóa và xây 

dựng, phát triển văn hóa 

cơ sở ở Thanh Hóa giai 

đoạn 2013-2020 

2013/ 2020 Cấp tỉnh Nghiên cứu viên 

2 

Nghiên cứu những hạn 

chế và đề xuất các giải 

pháp kết hợp giữa phát 

triển kinh tế - du lịch và 

bảo tồn di sản văn hóa ở 

Thanh Hóa trong bối 

cảnh kinh tế thị trường 

và hội nhập quốc tế 

2015/2017 Cấp tỉnh Nghiên cứu viên 

3 

Nghiên cứu giá trị đặc 

sản du lịch Thanh Hóa 

phục vụ phát triển du lịch 

2015 Cấp tỉnh Nghiên cứu viên 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

TT Tên công trình Năm 

công bố 

Tên tạp chí 
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1.  

Nguyễn Thị Thanh Nga 

"Đời sống văn hóa ở các 

làng công giáo, xã Nga 

Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa". 

2014 Luận văn thạc sĩ 

2.  

Nguyễn Thị Thanh Nga 

"Giải pháp nâng cao hiệu 

quả đời sống văn hóa của 

thanh thiếu niên thành phố 

Thanh Hóa trong bối cảnh 

hiện nay". 

2014 

Bài đăng Kỷ yếu HTKH cấp trường: 

Thiết chế văn hóa và xây dựng, phát 

triển văn hóa cơ sở ở Thanh Hóa 

giai đoạn 2013-2020 

3.  

Nguyễn Thị Thanh Nga   

"Thương mại hóa sản phẩm 

văn hóa ở Việt Nam hiện nay" 

2015 

Bài đăng tạp chí Văn hóa Nghệ 

thuật số 367, năm tháng 1/2015 

(ISSN 0866 – 8655): 

4.  

Nguyễn Thị Thanh Nga 

"Sử dụng tư liệu tục ngữ dân 

gian trong nghiên cứu văn 

hóa" 

2015 

Bài đăng tạp chí Nghiên cứu Đông 

Nam Á, số 02/2015 (ISSN 0868-

2739) 

5.  

Nguyễn Thị Thanh Nga 

"Sự tác động giữa văn hóa và 

kinh tế trong thời đại ngày 

nay"  

2015 
Bài đăng tạp chí Cộng sản Báo điện 

tử ngày 20/1/2015) 

6.  

Nguyễn Thị Thanh Nga “ 

Sự tác động giữa văn hóa 

và kinh tế đến sự cảm thụ 

các sản phẩm văn hóa”. 

2015 
Bài đăng tạp chí Dạy và học Ngày 

nay số 07/2015  (ISSN 1859-2694) 

7.  

Văn hóa - một đối tượng 

đặc biệt của kinh tế nhìn ở 

góc độ phát triển du lịch 

trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế hiện nay  

 

6/2017 Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật 
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8.  

"Nâng cao chất lượng dịch 

vụ giáo dục trong các cơ sở 

đào tạo văn hóa - Nghệ 

thuật ở Việt Nam"  

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, NXB thế giới 

  

              


