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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:  Phạm Thị Phượng  Giới tính: Nữ  

- Ngày sinh:  10/06/1978   

- Nơi sinh:  Thành phố Thanh Hóa  

- Quê quán:   P. Ba Đình, TP Thanh Hóa;   Dân tộc: Kinh 

- Học vị cao nhất:  Thạc sĩ; Năm, nước nhận học vị: 2009/Việt Nam 

- Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm:  

- Chức vụ:  Phó trưởng Phòng TCCB. 

- Đơn vị công tác:  Trường Đại học Văn hóa, Thể Thao và Du lịch T/Hóa 

- Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số 52, Nguyễn Tạo, Trường Thi, TP. Thanh 

Hóa  

- Điện thoại liên hệ: CQ: 0373.857421; NR: 0373.718745; DĐ:0982085278 

- Email: phamphuonggddc@gmail.com.vn 

          - Số CMND: 171786394; Ngày cấp: 7/2/2014; Nơi cấp: Công an Thanh Hóa 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo:  Chính quy 

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn  

Ngành học:   Triết học   

Nước đào tạo:  Việt Nam; Năm tốt nghiệp: 2000 

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Triết học;    Năm cấp bằng: 2009 

- Nơi đào tạo:  Trường Đại học KHXH & NV (ĐH Quốc Gia Hà Nội) 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh  

2.Tin học 

Mức độ sử dụng: Giao tiếp 

Mức độ sử dụng: cơ bản 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

 

mailto:phamphuonggddc@gmail.com.vn
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Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

03/2001- 12/2008 
Trường Cao đẳng VHNT 

Thanh Hóa 
Giảng viên khoa Văn hóa lý luận                                 

01/2009- 09/2010 
Trường Cao đẳng VHNT 

Thanh Hóa 

Giảng viên kiêm tổ trưởng tổ 

GDĐC  khoa NVDL & MC                           

10/2010 đến tháng 

7/2011 

Trường Cao đẳng VHNT 

Thanh Hóa 
Phó trưởng Khoa GDĐC  

Từ tháng 7/2011- 

1/2013 

Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa 

Phó trưởng khoa GDĐC kiêm 

trưởng bộ môn Lý luận chính trị 

Từ tháng 1/2013 – 

12/2015 

Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa 

Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ 

Từ tháng 12/2015 

đến nay 

Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa 

Phó Trưởng phòng PT Phòng Thanh 

tra- ĐBCLGD 

 

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 
Đề án khảo sát việc dạy- học 

các môn chính trị  
01- 12/2006 cấp trường Thành viên  

2 
Chuyên đề ngoại khóa môn Tư 

tưởng Hồ Chí Minh 
2009 cấp trường Thành viên 

3 

Nghiên cứu thực trạng và giải 

pháp nâng cao chất lượng đội 

ngũ CBQL và GV nhằm đáp 

ứng mục tiêu, chiến lược phát 

triển trường ĐH VH,TT&DL 

2014 cấp trường Thành viên  
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Thanh Hóa đến 2020. 

4 

Vận dụng triết lý nhân sinh 

trong triết học Phương Đông 

vào việc giáo dục đạo đức lối 

sống cho sinh viên trường Đại 

học Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Thanh Hóa trong giai đoạn 

hiện nay. 

2015 cấp trường Thành viên 

5 

Xây dựng hệ thống ngân hàng 

câu hỏi trắc nghiệm trên máy 

các học phần lý luận chính trị 

tại Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hóa  

2016 cấp trường Thành viên 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

TT Tên công trình Năm công 

bố 

Tên tạp chí 

1 Bài viết 

2008 

2009 

2010 

Thông tin khoa học                       

Trường Cao đẳng VHNT Thanh Hóa 

2 

Bài viết: Vấn đề hỗ trợ phụ nữ 

nông thôn trong quá trình CNH- 

HĐH ở nước ta hiện nay 

2012 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa với 

bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay- 

NXB CTQG, HN 2012 

3 

Bài viết: Những nhân tố tác 

động tới hiệu quả lao động của 

nguồn nhân lực chất lượng cao. 

2012 

Tạp chí Thông tin khoa học chính 

trị- hành chính (Học viện Chính trị- 

Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) 

4 

Giải phóng dân tộc, giải phóng 

con người - hạt nhân cơ bản 

trong tư tưởng Hồ Chí Minh 

2012 Kỷ yếu hội thảo Hồ Chí Minh 

5 

Bài viết: Trao đổi về một số giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh 

2012 
Hội thảo khoa học cấp trường- 

trường Đại học Hồng Đức 
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trong giai đoạn hiện nay 

6 

Tư tưởng HCM về giải phóng 

phụ nữ và ý nghĩa ở Việt Nam 

 

2014 

Bài đăng Tạp chí Mặt trận số 

129+130 (Tháng 7+8/2014). ISSN 

1859-0276: 

7 

Bài đăng hội thảo khoa học 

Hàm Rồng - Địa danh lịch sử, 

văn hóa đặc biệt của Xứ Thanh: 

"Hàm Rồng trong con mắt của 

người nước ngoài". 

 

2014 Hội thảo khoa học cấp trường  

8 

Cách mạng Tháng Tám và công 

cuộc đổi mới ở Thanh Hóa 

trong giai đoạn hiện nay 

2015 Hội thảo khoa học cấp trường 

 

Vấn đề bảo tồn và phát huy bản 

sắc văn hóa dân tộc Việt nam 

trong bối cảnh toàn cầu hóa 

2015 
Tạp chí Xứ Thanh, số 245 (tháng 

12/2015), tr 76- 79 

9 

Những tác động của toàn cầu 

hóa đến vấn đề giữ gìn và phát 

huy bản sắc văn hóa dân tộc 

nhìn từ góc độ triết học biện 

chứng 

2016 
Tạp chí Khoa học, Đại học Hồng 

Đức, ISN 1859- 2759 

10 

Vận dụng Nghị quyết số 29- 

NQ/TW về đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục để nâng cao 

chất lượng giảng dạy các học 

phần Lý luận chính trị tại 

Trường đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa 

2017 
Thông tin khoa học số 15, tháng 

1/2017 

11 

Một số trao đổi về đổi mới 

phương pháp  đánh giá kết qủa 

học tập của sinh viên  

2016 

Kỷ yếu hội thảo đề tài cơ sở ""Xây 

dựng hệ thống ngân hàng đề thi trắc 

nghiệm trên máy các học phần 

LLCT tại trường ĐHVH TT&DL 
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Thanh Hóa" 

 

12 

" Đánh giá giảng viên nhằm 

nâng cao chất lượng đào tạo tại 

trường ĐHVH TT&DL Thanh 

Hóa" -  

 

năm 2017 

Kỷ yếu HT Khoa học Quốc tế " 

Giáo dục ĐH trong bối cảnh hội 

nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN" 

(ISBN 978604773761 - 1) 

13 

Mối quan hệ giữa NCKH và 

giảng dạy - yếu tố quan trọng 

nhằm nâng cao chất lượng đào 

tạo -   

 

tháng 

6/2018 

Tài liệu HTKH cấp trường "Đổi 

mới, nâng cao chất lượng NCKH 

của đội ngũ CBGV nhà trường 

trong giai đoạn hiện nay"  

 

 

 

 

 


