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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: Nguyễn Thị Thái                        Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 12/10/1978            Nơi sinh: Thành phố Thanh Hoá 

Quê quán: Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa;           Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ       Năm, nước nhận học vị: 2015, Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất            Năm bổ nhiệm:  

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): PTK GDDC & NNA 

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: Số 43/312/ Bà Triệu, Thành phố Thanh Hóa 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0373953388       DĐ: 0918425678 

Fax:                  E-mail: nguyenthithai366@gmail.com 

Số CMND: 171822858        Ngày cấp: 04/12/2009      Nơi cấp: Công an Tỉnh 

Thanh Hoá 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư Phạm 

Ngành học: Ngữ Văn 

Nước đào tạo: Việt Nam                              Năm tốt nghiệp: 1999 

Bằng đại học 2:                                            Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ ngành: Ngữ Văn                 Năm cấp bằng: 2008 

      Nơi đào tạo: Trường Đại học Vinh 

- Tiến sĩ  ngành: Ngôn ngữ học          Năm cấp bằng: 2015 

      Nơi đào tạo: Trường Đại học Vinh 

-   Tên luận án: Đặc điểm ngôn ngữ nhân vật trong tiểu thuyết Chu Lai. 



                                                                                                                                                               

 

2 

3. Ngoại ngữ  

4. Tin học          

Tiếng Anh 

Tin học 

Mức độ sử dụng: Trình độ B2 

Mức độ sử dụng: Thành thạo 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Từ năm 1999 đến 

tháng 07/2011 
Trường THPT Sầm Sơn 

Giảng viên  

Từ tháng 07/2011 

đến nay 

Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa 

Giảng viên 

 

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 

Đặc điểm lời dẫn thoại 

trong tác phẩm “Ăn mày 

dĩ vãng” và “Ba lần và 

một lần” của Chu Lai 

2009-

2010 

Cấp 

trường 
Chủ nhiệm đề tài 

2 

Phương pháp dạy tiếng 

Việt cho LHS Lào tại 

trường ĐH VH, TT & 

DL Thanh Hóa 

2016 
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 Nhân vật được xây dựng 2009 Tạp chí khoa học, Trường Đại học Sư 
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theo môtip “ Người hùng 

– Mĩ nhân” trong tiểu 

thuyết Chu Lai 

phạm Hà Nội. 

2 

Đặc điểm ngôn ngữ nhân 

vật trong tiểu thuyết Chu 

Lai 

2009 
Tạp chí khoa học, Đại học Thái 

Nguyên. 

3 
Môtip Người hùng – Mĩ 

nhân trong tiểu thuyết 
2009 Hội thảo khoa học, Đại học Vinh 

4 

Khảo sát đặc điểm ngôn 

ngữ lời dẫn thoại trong 

tiểu thuyết của Chu Lai 

2010 Tạp chí khoa học, Đại học Vinh. 

5 
Thành ngữ so sánh trong 

ca dao người Việt 
2010 Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc 

6 

Giáo dục ý thức thẩm mỹ 

cho người học qua môn 

Mỹ học đại cương ở 

trường Đại học Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch 

Thanh Hoá 

2012 Tạp chí giáo chức Việt Nam 

7 

Nhận thức về công nghệ 

thông tin và ứng dụng 

công nghệ thông tin vào 

giảng dạy môn Văn học 

dân gian ở trường Đại 

học Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hoá 

2012 Tạp chí Dạy và Học ngày nay 

8 

Giáo dục thị hiếu thẩm 

mỹ cho người học qua 

môn Mỹ học đại cương ở 

2013 Tạp chí Dạy và Học ngày nay 
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trường Đại học Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch 

Thanh Hoá 

9 

Một số đặc điểm ngôn 

ngữ người kể chuyện 

trong tiểu thuyết Chu 

Lai” (Phần 1) 

2013 Hội thảo Khoa học quốc tế 

10 

“Một số đặc điểm ngôn 

ngữ người kể chuyện 

trong tiểu thuyết Chu 

Lai” (Phần 2), 

2013 Hội thảo Ngôn ngữ toàn quốc 

11 

Hoạt động tự học của 

sinh viên trường Đại học 

Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Thanh Hóa 

2014 Tạp chí Giáo chức Việt Nam 

12 

Dạy học lấy người học 

làm trung tâm trong 

trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa theo học chế 

tín chỉ 

2014 Tạp chí Giáo chức Việt Nam 

13 

Đặc điểm và vai trò của 

từ ngữ thông tục qua lời 

thoại nhân vật trong tiểu 

thuyết của nhà văn Chu 

Lai 

2014 Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống 

14 

Số phận những người lính 

bị tha hóa sau chiến tranh 

trong tiểu thuyết Chu Lai 

2014 Hội thảo Ngôn ngữ toàn quốc 
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15 

Cách sử dụng đại từ nhân 

xưng trong tiểu thuyết 

của Chu Lai 

2014 Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống 

16 

Những biểu tượng trùng 

phức trong tiểu thuyết 

viết về chiến tranh của 

Chu Lai 

2014 
Tạp chí Khoa học, Trường Đại học 

Vinh. 

17 

Đặc điểm và vai trò của 

đại từ nhân xưng qua lời 

thoại nhân vật trong tiểu 

thuyết của nhà văn Chu 

Lai 

2015 Hội thảo Ngôn ngữ toàn quốc 

18 

Người lính với những giá 

trị nhân phẩm truyền 

thống trong tiểu thuyết 

của nhà văn Chu Lai 

2015 Hội thảo Văn học toàn quốc 

19 
Đặc điểm nhân vật nữ 

trong tiểu thuyết Chu Lai 
2015 

Tạp chí Khoa học, Trường Đại học 

Vinh. 

20 

Đặc điểm nghệ thuật của 

từ thông tục qua lời thoại 

nhân vật trong tiểu thuyết 

của nhà văn Chu Lai 

2015 Hội thảo Ngôn ngữ quốc tế  

21 

Multidsciplinary research 

method (higher level is 

interdisciplinary) - 

successful support of 

VietNamese studies  

2015 
 Hội thảo Quốc tế Philipin, 

2015(ISSN 2408-3424) 

22 
 Đại từ nhân xưng qua lời 

thoại nhân vật trong tiểu 
2015 Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc 
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thuyết của Chu Lai 

23 

"Nghiên cứu khoa học 

gắn kết với hoạt động đào 

tạo ở trường ĐHVH 

TT&DL Thanh Hóa 

2015 Hội thảo khoa học cấp trường 

24 

Hành trình hồi ức của 

nhân vật người lính trở về 

sau chiến tranh trong tiểu 

thuyết Chu Lai 

2015 
Tạp chí Khoa học ĐH Vinh số 3B, 

2015 (ISSN 1859-2228) 

25 

Từ ngữ thông tục và vai 

trò nghệ thuật của nó 

trong lời thoại nhân vật ở 

tiểu thuyết của nhà văn 

Chu Lai 

2015 Hội thảo Ngôn ngữ quốc tế  

26 

Ngôn ngữ người kể 

chuyện trong tiểu thuyết 

Chu Lai 

2016 Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc 

27 

"Cách sử dụng đại từ 

nhân xưng qua lời thoại 

nhân vật trong tiểu thuyết 

của nhà văn Chu Lai" -  

 

, tháng 

9/2017, 

Kỷ yếu HTKH Quy Nhơn  - Bình 

Định: Ngôn ngữ ở Việt Nam hội nhập 

và phát triểnNXB Dân trí, Hà Nội, 

ISBN 

28 

"Đặc điểm nhân vật nữ 

trong tiểu thuyết Chu 

Lai"  

 

2017 

Kỷ yếu HTKH toàn quốc: Nghiên cứu 

và giảng dạy ngữ văn trong bối cảnh 

đổi mới và hội nhập, ISBN 

978604561429 

 

"Nâng cao chất lượng đào 

tạo, bồi dường đội ngũ 

cán bộ, lưu học sinh tỉnh 

2018 

Kỷ yếu HTKH quốc tế: Đào tạo các 

lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao 

và du lịch trong thời kỳ hội nhập, 
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Hủa Phăn (CHDCND 

Lào) đang học tập tại 

trường ĐHVHTT&DL 

Thanh Hóa 

ISBN 978604774713-9  

29 

Người lính với những giá 

trị nhân phẩm truyền 

thống trong tiểu thuyết 

của nhà văn Chu Lai   

 

 
Tạp chí NC và giảng dạy Việt Nam 

học 

 

 3.Hướng dẫn Luận văn, luận án 

TT Tên luận văn Học viên Năm Cơ sở Đào 

tạo 

Ghi chú 

1 Quản lý xây dựng 

môi trường văn hóa 

trên địa bàn huyện 

Sop Bao, tỉnh Hủa 

Phăn, Nước Cộng 

hòa Dân chủ Nhân 

dân Lào 

Vongid 

Thóngamay 

2017 -

2019 

Trường 

ĐHVH 

TT&DL 

Thanh Hóa 

Chưa bảo vệ 

 

 


