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I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên:  Nguyễn Thị Thủy       Giới tính: Nữ 

Ngày sinh:   10/11/1983  

Nơi sinh:  Hoàng Hóa -  Thanh Hóa 

Quê quán:  Hoàng Hóa -  Thanh Hóa             Dân tộc:   Kinh        

Học vị cao nhất:  Thạc sỹ;   Năm, nước nhận học vị: 2014/Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:      Năm bổ nhiệm:  

Chức vụ hiện tại:    Giảng viên 

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: 123 Lê Phụng Hiểu – TP. Thanh Hoá. 

Điện thoại liên hệ:                  DĐ: 0946.485.247 

Email: lethihuong1356@gmail.com.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1.Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Đại học Văn hóa Hà Nội 

Ngành học:  Quản lý văn hóa 

Nước đào tạo: Việt Nam    Năm tốt nghiệp: 2007 

Bằng đại học 2:                                  Năm tốt nghiệp:  

2.Sau đại học 

Thạc sĩ: Quản lý văn hóa                           Năm tốt nghiệp: 2014/Việt Nam 

Nơi đào tạo: Đại học Văn hóa Hà Nội 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Cơ bản 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN: 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

 Từ 12/2012 - nay Trường ĐH VH, TT&DL Thanh Hóa 
Giảng viên Khoa Văn hóa 

Xã hội 

 



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 

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 lịch 

sử Lam Kinh 

11/2013 – 

5/2014 
Cấp tỉnh 

NCV chuyên đề 1 

"Nghiên cứu cơ sở 

khoa học về việc xác 

định không gian văn 

hóa-du lịch thành nhà 

Hồ và Khu di tích lịch 

sử Lam Kinh" đề tài 

khoa học 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 lịch sử Lam 

Kinh" 

2 

“Nâng cao kỹ năng thực hành 

nghề cho sinh viên ngành Quản lý 

văn hóa, trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

đáp ứng yêu cầu xã hội” 

2017 Cấp trường Nghiên cứu viên 

 

2.Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình 
Năm công 

bố 
Tên tạp chí 



1 

Một số vấn đề về xây dựng hệ 

thống thiết chế văn hóa cơ sở 

khu vực duyên hải tỉnh Thanh 

Hóa" 

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:  " 

2 
Quan hệ giữa truyền thuyết và 

tín ngưỡng ở vùng Lam Sơn   

Tháng 

1/2014 
Bài đăng tập san TTKH số 6  

3 

Các giá trị văn hóa truyền thống 

Việt Nam dưới góc nhìn của đạo 

diễn Pháp trong một số phim về 

đề tài Việt Nam sản xuất sau 

năm 1975  

tháng 

1/2017 
 Tạp chí Thông tin khoa học số 15,   

4 

Nâng cao công tác phục vụ bạn 

đọc tại thư viện trường ĐH 

VHTT&DL Thanh Hóa  

2018 
 Tạp chí Thư viện Việt Nam, ISSN1859-

1450  

5 

" Phát huy giá trị cụm di tích 

lịch sử cách mạng Hàm Hạ - xã 

Đông Tiến huyện Đông Sơn 

trong giai đoạn hiện nay"  

tháng 

8/2016 

sách Kỷ yếu hội thảo khoa học Thanh 

Hóa 70 năm phát huy giá trị di sản CM, 

ISBN 978-604-74-2618-8 

 

                                                                                    


