
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: 

1. Họ và tên:      Nguyễn Thị Trúc Quỳnh            Giới tính: Nữ 

2. Ngày, tháng, năm sinh:         24/09/1980         Nơi sinh: Thái Nguyên 

3. Quê quán:Châu Giang – Duy Tiên – Hà Nam  Dân tộc: Kinh 

4. Học vị cao nhất: TS 

5. Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Phó trưởng phòng Quản lý khoa học 

6. Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ dân cư số 9 – thôn Đông Đa, thị trấn 

Quảng Xương, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. 

7. Điện thoại cơ quan: 0373.857.421       Điện thoại nhà riêng: 0949.346.466 

8. E-mail:  nguyenquynhdl@gmail.com 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 

1.  Đại học: 

Hệ đào tạo:      Tại chức          

Thời gian đào tạo: Từ năm 1999 - 2003   

Nơi học:  Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 

Ngành học:   Văn hóa du lịch 

2. Thạc sĩ: 

Thời gian đào tạo: Từ năm 2004 - 2007       

Nơi đào tạo:    Đại học Văn hóa Hà Nội 

Ngành đào tạo:  Văn hóa học 

Tên luận văn:  Giá trị lịch sử - văn hóa nghệ thuật đền thờ Trần Khát 

Chân (Xã Vĩnh Thịnh - huyện Vĩnh Lộc - Tỉnh Thanh Hóa) 

Ngày và nơi bảo vệ : Ngày  /12/2007 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Tiến 

3. Tiến sĩ: 

Hình thức đào tạo:              Thời gian đào tạo: Từ năm 2012 

Tại:     Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam 

Ngành khoa học của luận án:      Văn hóa học       

Mã số:     62 31 06 40 

Người hướng dẫn: - Hướng dẫn 1: TS  Phạm Lan Oanh 

    - Hướng dẫn 2: TS Phan Phương Anh 

4. Trình độ ngoại ngữ (biết ngoại ngữ gì, mức độ): Tiếng Anh 



 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN: 

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2004 – 2009 Trường CĐ VHNT Thanh Hóa 
Giảng viên khoa Văn hóa lý 

luận 

2009- 9/ 2011 Trường CĐ VHNT Thanh Hóa 
Giảng viên khoa Nghiệp vụ du 

lịch 

10/2011- 

12/2012 

Trường Đại học Văn hóa – 

Thể thao – Du lịch Thanh Hóa 

Phó trưởng bộ môn Nghiệp vụ 

lữ hành kiêm GV khoa Du lịch. 

12/2012 - 

8/2014 

Trường Đại học Văn hóa – 

Thể thao – Du lịch Thanh Hóa 

Trưởng bộ môn chuyên ngành 

Văn hóa du lịch kiêm GV khoa 

Du lịch 

9/2014- nay 
Trường Đại học Văn hóa – 

Thể thao – Du lịch Thanh Hóa 
Giảng viên khoa Du lịch 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Các công trình khoa học đã công bố 

TT Tên công trình 
Năm 

công bố 
Tên tạp chí 

1 Tiềm năng du lịch huyện Nga Sơn 
2005 Tập san TTKH số 1 - Trường 

CĐVHNT TH 

2 
Lao động du lịch ở Thanh Hóa – 

Thực trạng và giải pháp 
2007 

Tập san TTKH số 3 - Trường 

CĐVHNT TH 

3 
Công tác quản lý HSSV ở trường 

CĐ. VHNT Thanh Hóa 
2008 

Tập san TTKH số 7 - Trường 

CĐVHNT TH  

4 
Di tích lịch sử - văn hóa làm gì để 

thu hút khách du lịch 
8/2008 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Di 

sản văn hóa truyền thống ở 

Thanh Hóa 

5 

Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt 

động xúc tiến điểm đến du lịch ở 

Thanh Hóa 

7/2009 

Kỷ yếu Hội thảo  Giải pháp xây 

dựng điểm đến du lịch  

6 Phát triển du lịch cộng đồng 2010 
Tập san TTKH số 10 - Trường 

CĐVHNT TH  

7 

Mô hình du lịch dựa vào cộng 

đồng – một  hướng đi cho du lịch 

Thanh Hóa 

9/2010 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Thực 

trạng, tiềm năng và giải pháp 

phát triển du lịch Thanh Hóa 

giai đoạn 2010 – 2020 



8 

Sản phẩm văn hóa du lịch – Sức 

mạnh cạnh tranh của du lịch 

Thanh Hóa 

2010 

Tập san TTKH số 11 - Trường 

CĐVHNT TH  

9 

NCV chuyên đề số 1: Cơ sở hình 

thành sản phẩm văn hóa du lịch 

Thanh Hóa. 

2010 

Đề tài khoa học cấp tỉnh: “Thực 

trạng và giải phát triển du lịch 

Thanh Hoá giai đoạn 2010- 

2020”   

 

10 

Nhu cầu của con người – yếu tố 

tạo nên tính cạnh tranh của sản 

phẩm du lịch 

2011 

Tập san TTKH số 12 - Trường 

CĐVHNT Thanh Hóa  

11 
Bàn về tục thờ Thánh Lưỡng Trần 

Khát Chân ở Thanh Hóa 
4/2011 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Bàn 

về đặc trưng văn hóa truyền 

thống Thanh Hóa 

12 

Một số giải pháp để Thành Nhà 

Hồ trở thành điểm đến du lịch hấp 

dẫn 

6/2012 

Kỷ yếu Hội thảo “Giải pháp 

phát huy giá trị di sản văn hóa 

thế giới Thành Nhà Hồ” 

13 

Đổi mới chương trình đào tạo 

ngành VHDL theo hướng đảm 

bảo tốt kiến thức cơ bản, đạt 

chuẩn kỹ năng chuyên ngành 

10/2012 

Kỷ yếu hội thảo khoa học Giải 

pháp đảm bảo chất lượng đào 

tạo theo nhu cầu xã hội. 

14 

Tri thức dân gian về biển của cư 

dân Thanh Hóa qua nghiên cứu 

trường hợp làng Mom 

10/2012 

Tập chí nghiên cứu Đông Nam 

Á 

15 
Đào tạo chuyên ngành văn hóa du 

lịch đáp ứng nhu cầu xã hội 
10/2012 TSTTKH số 02 tháng 

16 

NCV  chuyên đề 4: “Nghiên cứu 

thực trạng và nhu cầu của người 

học đối với hình thức ĐTTNCXH 

lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và du 

lịch tại Thanh Hóa”  

11/2012 

Đề tài khoa học cấp tỉnh "Xây 

dựng mô hình đào tạo theo nhu 

cầu xã hội lĩnh vực văn hóa và 

du lịch tại Thanh Hóa 

17 
Du lịch Thanh Hóa liên kết để 

phát triển.  
11/2012 

Kỷ yếu hội thảo Du lịch TH 

trong chiến lược phát triển du 

lịch Việt Nam  

18 

Tư tưởng HCM về rèn luyện đạo 

đức,tác phong làm việc của cán bộ 

Đảng viên 

5/2013 
Kỷ yếu Hội thảo khoa học Hồ 

Chí Minh và văn hóa Việt nam 

19 NCV chuyên đề 6: Mô hình đào tạo 8/2013 Đề tài khoa học cấp tỉnh "Xây 



theo nhu cầu xã hội ngành Quản trị 

khách sạn, Văn hóa du lịch  và Quản 

trị dịch vụ lữ hành tại Thanh Hóa" 

dựng mô hình đào tạo theo nhu 

cầu xã hội lĩnh vực văn hóa và 

du lịch tại Thanh Hóa" 

20 

NCV chuyên  đề 6: Nghiên cứu 

thực trạng, tiềm năng di sản văn 

hóa phía Nam không gian văn hóa 

Hàm Rồng  

9/2013 

Đề tài khoa học cấp tỉnh: 

Nghiên cứu tiềm năng, giải 

pháp phát triển không gian văn 

hóa Hàm Rồng trở thành khu 

du lịch quốc gia (2012 - 2020) 

21 

Đổi mới chương trình đào tạo đáp 

ứng yêu cầu của thị trường lao 

động ngành du lịch 

10/2013 TSTTKH số 05 tháng 

22 

Một số điều kiện xây dựng sản 

phẩm du lịch đặc trưng tại không 

gian văn hóa Hàm Rồng 

01/2014 TSTTKH số 06 tháng 

23 
Xây dựng sản phẩm du lịch tại 

Hàm Rồng 
3/2014 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

"Hàm Rồng - địa danh lịch sử, 

văn hóa đặc biệt của Xứ Thanh" 

24 

NCV chuyên  đề  8: Nghiên cứu đối 

chứng và bài hoc kinh nghiệm tại 

một số khu du lịch quốc gia ở Việt 

Nam  

9/2014 

Đề tài khoa học cấp tỉnh: 

Nghiên cứu tiềm năng, giải 

pháp phát triển không gian văn 

hóa Hàm Rồng trở thành khu 

du lịch quốc gia (2012 - 2020) 

25 

NCV chuyên  đề  9:  Giải pháp xây 

dựng các nhóm sản phẩm du lịch 

đặc trưng tại không gian du lịch 

Hàm Rồng  

11/2014 

Đề tài khoa học cấp tỉnh: 

Nghiên cứu tiềm năng, giải 

pháp phát triển không gian văn 

hóa Hàm Rồng trở thành khu 

du lịch quốc gia (2012 - 2020) 

26 
Cơ hội và thách thức của du lịch 

Thanh Hóa trong bối cảnh hội nhập 
12/2014 

Hội thảo khoa học:  Thanh Hóa 

và liên kết phát triển du lịch 

quốc gia, quốc tế. 

27 
Về di sản văn hóa phi vật thể của 

cách mạng tháng 8 ở Thanh Hóa 
8/2015 

Hội thảo khoa học: Thanh Hóa 

70 năm phát huy giá trị di sản 

cách mạng tháng 8 

28 

Tục tải mã của cư dân ven biển 

Thanh Hóa qua nghiên cứu trường 

hợp làng Mom 

10/2015 Tập san TTKH số 11  

29 

NCV chuyên đề 1: Nghiên cứu cơ sở 

lý luận xây dựng mô hình du lịch dựa 

vào cộng đồng tại các huyện miền 

10/2015 

Đề tài khoa học cấp tỉnh: Nghiên 

cứu xây dựng mô hình du lịch dựa 

vào cộng đồng tại các huyện miền 



núi Thanh Hóa núi Thanh Hóa 

30 

NCV chuyên đề 2: Đánh giá thực 

trạng và xây dựng tiêu chí để xây 

dựng điểm, khu, tuyến du lịch ở 

Thanh Hóa và vùng Bắc Trung 

Bộ” 

12/2015 

 Đề tài cơ sở: Nghiên cứu ứng 

dụng các điểm, khu, tuyến du lịch 

ở Thanh Hóa và Bắc Trung Bộ vào 

chương trình giảng dạy chuyên 

ngành Hướng dẫn du lịch tại 

trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa. 

31 

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn 

nhân lực du lịch trong bối cảnh hội 

nhập cộng đồng kinh tế ASEAN 

6/2016 
Tạp chí Dạy& học ngày nay 

 

32 

Tục tống ôn của cư dân xã Hải 

Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh 

Hóa. 

7/2016 Tạp chí Văn hóa nghệ thuật 

33 

Sản phẩm văn hóa du lịch - sức 

mạnh cạnh tranh của du lịch Thanh 

Hóa 

7/2016 
Tạp chí khoa học trường Đại học 

Hồng Đức 

34 
Khả năng thích ứng để hội nhập 

AEC của nhân lực du lịch Việt Nam 
10/2016 

Hội thảo khoa học quốc tế " Đào 

tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu 

cầu hội nhập" tại Quảng Bình 

35 

Phát triển sản phẩm du lịch trên cơ 

sở khai thác giá trị văn hóa biển 

Thanh Hóa 

10/2016 

Thông tin khoa học số 14 - 

Trường Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa 

36 

Phát huy vai trò của bộ môn trong 

hoạt nghiên cứu khoa học tại Trường 

Đại học Văn hóa, Thể thao & Du 

lịch Thanh Hóa 

2017 

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: 

Giáo dục đại học trong bối cảnh 

họi nhập cộng đồng kinh tế 

ASEAN 

37 
Khai thác các giá trị văn hóa biển 

Thanh Hóa trong phát triển du lịch  
8/2017 

Tạp chí khoa học số 01, Trường 

Đại học Văn hóa, Thể thao & Du 

lịch Thanh Hóa 

38 

Du lịch trải nghiệm góp phần làm 

phong phú hơn cho du lịch biển 

Thanh Hóa 

01/2018 

Tạp chí khoa học số 02, Trường 

Đại học Văn hóa, Thể thao & Du 

lịch Thanh Hóa 

39 

" Du lịch trải nghiệm góp phần 

làm phong phú hơn cho du lịch 

biển Thanh Hóa"  
1/2018   

Tạp chí số 2 trường ĐHVH 

TT&DL Thanh Hóa tháng 

(ISSN 2588 - 1264) 

40 

Applying the marine folk 

knowledge of fishermen in the 

current context (case study in 

Quang Nham commune, Quang 

Xuong district, Thanh Hoa 

2018 

 Sách kỷ yếu Ba Lan "Culture - 

education - professional work" 

- Zielona Gora  (ISBN 978 - 83 

- 945714 - 8 - 1) (đồng tác giả) 



Provice, Viet Nam)  

41 

" Khai thác các giá trị văn hóa 

biển trong phát triển du lịch biển 

tại Thanh Hóa" -  
8/2017 

Tạp chí số 1 trường ĐHVH 

TT&DL Thanh Hóa tháng  ( 

đồng tác giả)  ( ISSN 2588 - 

1264) 

 

 


