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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) 

         

1. Họ và tên: Phạm Văn Liệu 

2. Năm Sinh:  1960 

3. Giới tính:  Nam 

4. Học vị:   Tiến sĩ  Năm đạt học vị: 2016 

5. Chức danh nghiên cứu:  

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa 

6. Địa chỉ nhà riêng: Số 120 Hàn Thuyên, phường Ba Đình, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

7. Điện thoại:  Mobile: 0913 586 794  

8. Fax:    Email:  

9. Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài: 

Tên tổ chức:  

Tên người lãnh đạo:  

Điện thoại người lãnh đạo:  

Địa chỉ tổ chức:  

10. Quá trình đào tạo: 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn 
Năm tốt 

nghiệp 

Đại học 
Trường Đại học 

TDTT Bắc Ninh 
Cử nhân TDTT 1983 

Sau đại học 
Trường Đại học 

TDTT Bắc Ninh 

Lý luận - Phương pháp giáo dục 

thể chất và huấn luyện TDTT 
1999 

 

 

11. Quá trình công tác 
 

 

Thời gian Vị trí công tác 
Tổ chức  

công tác 

Địa chỉ Tổ 

chức 

04/1984  

- 10/1989 
Là cán bộ Sở TDTT Thanh Hóa 

Sở TDTT 

Thanh Hóa 

Số 101 

Nguyễn Trãi, 

P.Ba Đình,  

TP Thanh Hóa 

11/1989  

- 10/1995 

Là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bơi lặn 

kiêm Huấn luyện viên Trưởng đội 
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tuyển Bơi lặn Thanh Hóa và là thành 

viên đội tuyển bơi lặn Quốc gia. 

11/1995  

- 12/1998 

Là ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội thể 

thao dưới nước Việt Nam, Trưởng Bộ 

môn Thể thao dưới nước kiêm chủ 

nhiệm Câu lạc bộ bơi lặn Thanh Hóa 

thuộc Sở TDTT Thanh Hóa, thành viên 

ban huấn luyện đội tuyển bơi lặn Quốc 

gia - Học viên cao học Trường đại học 

TDTT I 

01/1999 

- 10/2002 

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Sở 

TDTT - Bí thư chi bộ các bộ môn thể 

thao thành tích cao, Trưởng Bộ môn 

thể thao dưới nước Sở TDTT Thanh 

Hóa - ủy viên Ban chấp hành Hiệp 

hội Thể thao dưới nước Việt Nam. 

11/2002 

- 4/2004 

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Sở 

TDTT - Bí thư Chi bộ - Phó Trưởng 

phòng Nghiệp vụ Sở TDTT Thanh 

Hóa 

05/2004 

- 04/2005 

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở 

TDTT Thanh Hóa - Phó bí thư chi bộ 

Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường 

Trung học TDTT Thanh Hóa 

05/2005 

- 11/2006 

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Sở - 

Phó bí thư chi bộ - Hiệu trưởng 

Trường Trung học TDTT Thanh Hóa. 

12/2006 

- 02/2015 

Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Thể dục Thể thao Thanh 

Hóa 

Trường CĐ 

TDTT 

Thanh Hóa 

Số 24 Hoàng 

Văn Thụ, P. 

Ngọc Trạo, TP 

Thanh Hóa 

6/2018 

đến nay 

Phó hiệu trưởng Trường Đại học 

VHTT&DL Thanh Hóa 

Trường Đại 

học 

VHTT&DL 

Thanh Hóa 

 

 

12. Các công trình công bố chủ yếu: (liệt kê tối đa 05 công trình tiêu 

biểu đã công bố liên quan đến đề tài trong 5 năm gần nhất). 
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TT 
Tên công trình 

(bài báo, công trình...) 

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả 

công trình 

Nơi công bố 

(tên tạp chí đã 

đăng công trình) 

Năm  

công 

bố 

1 

Các quan điểm về đánh giá 

trình độ tập luyện của VĐV thể 

thao trong đó có VĐV Điền 

kình và Bơi lội 

Là tác giả 

Tạp chí khoa 

học TDTT số 

6-2013 

2013 

2 

Phương pháp huấn luyện phát 

triển các tố chất thể lực trên cạn 

cho VĐV Bơi lội 

Là tác giả 

Tạp chí khoa 

học TDTT số 

2-2014 

2014 

 

Thực trạng và giải pháp nâng 

cao chất lượng GDTC tại các 

trường Tiểu học và THCS tỉnh 

Thanh Hóa 

Là tác giả 

Hội thảo khoa 

học Quốc tế 

Trường Đại 

học TDTT Bắc 

Ninh 

2017 

 

“Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá 

trình độ tập luyện của vận động 

viên các môn thể thao hoạt 

động có chu kỳ lứa tuổi 15 - 17 

tại Thanh Hóa”. 

Là tác giả 

Tạp chí khoa 

học và đào tạo 

thể thao 

Trường Đại 

học TDTT Đà 

Nẵng 

 

2018 

 

“Lựa chọn chỉ tiêu, test đánh 

giá trình độ tập luyện của vận 

động viên các môn thể thao 

hoạt động có chu kỳ lứa tuổi 15 

- 17 tại Thanh Hóa”. 

Là tác giả 

Hội thảo khoa 

học trường Đại 

học 

VHTT&DL 

Thanh Hóa 

2018 

13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố 

trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp: (nếu có) 

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn: 

TT Tên công trình 

Hình thức, 

quy mô, địa 

chỉ áp dụng 

Thời gian 

(bắt đầu  

- kết thúc) 

1 
Chủ nhiệm đề tài cấp tỉnh: “Nghiên cứu 

đổi mới một số nội dung của quy trình 

Trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa 

06/2007 đến  

10/2009 
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tuyển chọn và huấn luyện 5 môn thể thao 

trọng điểm (Điền kinh, Bơi lội, 

Pencaksilat, Cầu mây, Bắn súng)  của 

Thanh Hoá”. 

2 

Chủ nhiệm dự án cấp tỉnh: “Ứng dụng 

quy trình tuyển chọn và huấn luyện mới 5 

môn thể thao (Điền kinh, Bơi lội, 

Pencaksilat, Cầu mây, Bắn súng) để 

tuyển chọn một số vận động viên thành 

tích cao của tỉnh Thanh Hóa”. 

Trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa 

Tháng 5/2010  

- 5/2012 

3 

Chủ nhiệm đề tài cấp tỉnh: “Nghiên cứu 

thực trạng và đề suất một số giải pháp 

nâng cao chất lượng giáo dục thể chất tại 

các trường Tiểu học và THCS tỉnh Thanh 

Hóa” 

Trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa 

Tháng 6/2015  

- 11/2016 

 

  15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia: (trong 

5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có). 

Tên đề tài, dự án,  

nhiệm vụ đã chủ trì 

Thời 

gian 

Thuộc 

chương 

trình  

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu, 

chưa nghiệm thu) 

Chủ nhiệm đề tài cấp tỉnh: “Nghiên cứu đổi 

mới một số nội dung của quy trình tuyển 

chọn và huấn luyện 5 môn thể thao trọng 

điểm (Điền kinh, Bơi lội, Pencaksilat, Cầu 

mây, Bắn súng)  của Thanh Hoá”.  

06/2007 

đến  

10/2009 

4 Đã nghiệm thu 

Chủ nhiệm dự án cấp tỉnh: “Ứng dụng quy trình 

tuyển chọn và huấn luyện mới 5 môn thể thao 

(Điền kinh, Bơi lội, Pencaksilat, Cầu mây, Bắn 

súng) để tuyển chọn một số vận động viên thành 

tích cao của tỉnh Thanh Hóa”. 

5/2010  

đến  

5/2012 

4 Đã nghiệm thu 

Chủ nhiệm đề tài cấp tỉnh: “Nghiên cứu thực 

trạng và đề suất một số giải pháp nâng cao 

chất lượng giáo dục thể chất tại các trường 

Tiểu học và THCS tỉnh Thanh Hóa” 

Tháng 

6/2015  

- 11/2016 

 Đã nghiệm thu 

 


