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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 Văn Dũng                                            Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 05/05/1981                                   Nơi sinh: TP Thanh Hoá 

Quê quán: Quảng Thành - TP Thanh Hoá;                        Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                               Năm, nước nhận học vị: 2016/Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:           Năm bổ nhiệm:  

Chức vụ: Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo 

Đơn vị công tác: Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Thành Mai - Quảng Thành – Thành phố Thanh Hóa 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0373953388         DĐ: 0974.781.289 

E-mail: nguyenvandungvhnt@gmail.com 

Số CMND: 172003481         Ngày cấp: 18/07/2014     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 Vinh 

Ngành học: Ngữ văn 

Nước đào tạo: Việt Nam                              Năm tốt nghiệp: 2004 

Bằng đại học 2:                                            Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Lý luận ngôn ngữ      Năm cấp bằng: 2007 

      Nơi đào tạo: Trường Đại học Vinh 

- Tiến sĩ chuyên ngành:  Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam      Năm cấp bằng: 2016 

- Nơi đào tạo: Đại học Vinh 

-    Tên luận án: Từ ngữ nghề nghiệp nghề biển ở Thanh Hóa (từ bình diện ngôn ngữ - văn 

hóa) 
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3. Ngoại ngữ- 

Tin học: 

1. Tiếng Anh 

2. 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 2005 đến 

tháng 07/2011 

Trường Cao đẳng Văn hóa-

Nghệ thuật Thanh Hóa 

Giảng viên Khoa Nghiệp vụ văn hoá  

Từ tháng 07/2011 

đến nay 

Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa 

- Giảng viên Khoa Văn hoá Xã hội 

+ Khoa Giáo dục đại cương 

- Trưởng Phòng Thanh tra - Đảm 

bảo CLGD 

- Trưởng Phòng QLĐT 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

1.1. Đề tài khoa học cấp nhà nước: 

Thành viên đề tài: Nghiên cứu từ ngữ - văn hóa nghề biển Thanh - Nghệ Tĩnh, Đề 

tài cấp Nhà nước (Nafosted), Mã số: VII2.2-2011.01; Nghiệm thu 2015 do PGS.TS 

Hoàng Trọng Canh chủ nhiệm đề đề tài.  

 1.2. Đề tài cấp cơ sở: 

 Chủ nhiệm đề tài khoa học cơ sở: Đặc trưng ngôn ngữ - văn hóa của từ ngữ chỉ 

công cụ, phương tiện và hoạt động nghề biển ở Thanh Hóa, nghiệm thu tháng 12/2015. 

1).Tìm hiểu các địa danh ở thành phố Thanh Hóa dưới góc độ lịch sử, văn hóa, Tạp chí 

Nghiên cứu Đông Nam Á, số 6/2011. 

 1.3. Sách chuyên khảo: 

 Thành viên tham gia biên soạn sách chuyên khảo:  Đường lối văn hóa, văn nghệ 

của Đảng Cộng Sản Việt Nam, NXB Thanh Hóa, 2016 

 1.4. Nghiên cứu viên đề tài cơ sở năm 2017 “Giải pháp nâng cao chất lượng 

NCKH cho sinh viên trường ĐHVH TT&DL Thanh Hóa” 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 
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TT 
Tên công trình 

 

Năm 

công bố 

Nơi công bố 

 

1 Tìm hiểu tiến trình phát triển 

lịch sử xã hội Thanh Hoá qua 

truyện kể dân gian 

 

2007 

Tập san Thông tin khoa học số 3 năm 

2007 – Trường Cao đẳng VHNT Thanh 

Hoá 

2 Sự hội nhập và giao lưu văn 

hóa ( trên cứ liệu truyện kể 

dân gian Thanh Hóa)  

2008 Tập san Thông tin khoa học số 3 năm 

2008 – Trường Cao đẳng VHNT Thanh 

Hoá 

3 Hình tượng người Khổng Lồ 

trong truyện kể dân gian 

Thanh Hóa 

2010 Tập san Thông tin khoa học số 10/2010 – 

Trường Cao đẳng VHNT Thanh Hoá 

4 Những giá trị đặc sắc qua 

truyện kể dân gian người 

Thái ở Thanh Hóa 

2010 Tập san Thông tin khoa học số 11/2010- 

Trường Cao đẳng VHNT Thanh Hoá 

5 Các phương thức định danh 

trong địa danh trên địa bàn 

thành phố Thanh Hóa 

2011 Tập san Thông tin khoa học số 12/2011 – 

Trường Cao đẳng VHNT Thanh Hoá 

6 Tìm hiểu các địa danh ở 

thành phố Thanh Hóa dưới 

góc độ lịch sử, văn hóa 

2011 Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 

6/2011 

7 Thần Phù – Địa danh lịch sử, 

văn hóa 

2011 Tạp chí khoa học số 2/2011 – Trường Đại 

học Vinh 

8 Đặc điểm từ vựng chỉ ngư cụ 

làng Diêm Phố - Hậu Lộc – 

Thanh Hóa 

2012 Tập san Thông tin khoa học số 1/2012- 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Thanh Hoá 

9 Tri thức bản địa về không 

gian và thời gian của cư dân 

biển làng Diêm Phố - Hậu 

Lộc – Thanh Hóa  

2012 Tập san Thông tin khoa học số 2/2013- 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Thanh Hoá 

10 Sắc thái tư duy văn hóa của 2014 Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống số 7/2014 
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cư dân biển Thanh Hóa qua 

vốn từ nghề cá 

11 Đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa 

của định danh (Khảo sát các 

đơn vị từ ngữ chỉ phương 

tiện, công cụ nghề nghiệp 

nghề biển ở Thanh Hóa) 

2015 Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống số 6/2015 

12 Đặ điểm cấu tạo từ ngữ nghề 

nghiệp nghề biển ở Thanh 

Hóa (khảo sát từ ngữ  chỉ 

quy trình hoạt động) 

2015 Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, sô 

3/2-15 

13 “Sắc thái văn hóa biển xứ 

Thanh qua ngư trường nghề 

cá truyền thống của cư dân 

biển Thanh Hóa (từ bình 

diện ngôn ngữ - văn hóa)” 

2015 Việt Nam học những phương diện văn 

hóa truyền thống, Kỷ yếu hội thảo khoa 

học, tr. 738-743, Nxb Khoa học xã hội, 

H, 2015. 

 

14 Một số nét đặc trưng văn 

hoá xứ Thanh qua khảo sát 

lớp từ ngữ chỉ quy trình 

hoạt động nghề biển ở 

Thanh Hoá” 

2016 Hội thảo khoa học Giải pháp phát huy 

giá trị truyền thống của con người 

Thanh Hoá đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập 

quốc tế, Trường Đại học Hồng Đức, tr. 

242-249. 

15 Một số nét đặc trưng văn 

hoá biển xứ Thanh qua lớp 

từ chỉ sản phẩm nghề biển 

2017 Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, 

Số 1/2017, tr. 30-35. 

16 Cấu tạo lớp từ ngữ chỉ công 

cụ, phương tiện nghề biển ở 

Thanh Hoá 

2017 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá, số 

01/2017, tr.37-45. 

17 " Cấu tạo lớp từ ngữ chỉ công 

cụ, phương tiện nghề biển ở 

số 01 

tháng 

Tạp chí Khoa học Trường ĐHVH 

TT&DL Thanh Hóa ,  
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Thanh Hóa"  8/2017 

18 "Môn Giáo dục Nghệ thuật" 

và xây dựng chuẩn năng lực 

giáo viên nghệ thuật thích 

ứng với chương trình giáo 

dục phổ thông tổng thể trong 

bối cảnh đổi mới giáo dục 

đại học hiện nay"  

2017 Kỷ yếu HTKH quốc tế: Đào tạo các lĩnh 

vực văn hóa-nghệ thuật, thể thao và du 

lịch (đồng tác giả) 

 

3.Hướng dẫn Luận văn, luận án 

TT Tên luận án, 

 luận văn 

Học viên Năm Cơ sở Đào 

tạo 

Ghi chú 

1. Quản lý hoạt động nhà văn 

hoá trên địa bàn huyện Nga 

Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

Trịnh Thị Cúc 2016-

2018 

Trường Đại 

học Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Thanh Hóa 

 

2. Quản lý nhà nước đối với  

hoạt động quảng cáo bằng 

pano, áp phích trên địa bàn 

thành phố Thanh Hóa. 

Phạm Ngọc 

Thủy 

2016-

2018 

Trường Đại 

học Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Thanh Hóa 

 

3. Quản lý các thiết chế văn 

hóa trên địa bàn phường 

Đông Vệ, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

Hà Thị Hằng  2017-

2019 

Trường Đại 

học Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Thanh Hóa 
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