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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 LƢỢC 

- Họ và tên:  Trần Nhật Hải;  Giới tính: Nam 

- Ngày sinh:   07/04/1979               

- Nơi sinh:  Thành phố Thanh Hoá   

- Quê quán:  Thành phố Thanh Hoá; Dân tộc:   Kinh        

- Học vị cao nhất: Thạc sĩ;  Năm, nước nhận học vị:  2011/Việt Nam 

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

- Chức vụ hiện tại:    Phó khoa Du lịch – TBM Quản trị khách sạn 

- Đơn vị công tác hiện tại: Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch T/Hoá 

- Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 30 Lương Thế Vinh- P. Ba Đình– Thành phố 

Thanh Hoá. 

- Điện thoại liên hệ:  CQ: 0373.857.421; NR: 0376.857.421; DĐ: 0903.493.818 

- Email: Tran_haianh79@yahoo.com  

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo:    Chính quy 

Nơi đào tạo:  Trường ĐH Thương Mại Hà Nội 

Ngành học:   Quản trị kinh doanh khách sạn 

Nước đào tạo:  Việt Nam   Năm tốt nghiệp: 2002 

Bằng đại học 2:                                  Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý cao cấp          Năm cấp bằng: 2011 

- Nơi đào tạo:  Trường Frederick Taylor University 

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

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN: 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 
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2002-2003 Công ty gạch men Cosevco Đà Nẵng 
Nghiên cứu đối thủ 

cạnh tranh. 

2003 - 2004 Công ty Lever Việt Nam Manager Suppervisor 

9/2004-10/2004 
Trường Trung cấp Văn hoá, Nghệ thuật 

Thanh Hoá 

Giảng viên khoa Văn 

hoá lý luận 

2004- tháng 

7/2011 

Trường Cao đẳng Văn hoá, Nghệ thuật 

Thanh Hoá 
Giảng viên 

Từ tháng 7/2011 

đến nay 

Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch Thanh Hoá 
Giảng viên 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

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

TT Tên đề tài nghiên cứu 

N m   t 

đ u N m 

hoàn thành 

Đề tài cấp  

(NN, Bộ, 

ngành, 

trƣờng) 

Trách nhiệm tham 

gia trong đề tài 

1 

- Bài viết cho Hội thảo khoa 

học cấp tỉnh: Kiểm định 

chất lượng du lịch ở thanh 

hóa và vấn đề hội nhập 

quốc tế. 

2010 Cấp trường Tác giả 

2 

- Luận văn thạc sĩ: “Quản 

trị rủi ro trong các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ ở Thanh 

hóa trong thời kỳ hội nhập”. 

2010 Cấp trường Tác giả 

3 

- Đề tài cấp trường: Vận 

dụng Quản trị chất lượng 

đồng bộ trong trường Cao 

đẳng văn hóa – nghệ thuật 

2011 Cấp trường Tác giả 
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Thanh hóa.  

4 

- Đề tài cấp tỉnh: Chuyên 

đề: “Nghiên cứu thực trạng 

và nhu cầu đào tạo theo nhu 

cầu x  hội lĩnh vực văn hóa, 

nghệ thuật và du lịch ở khối 

doanh nghiệp và chủ sử 

dụng lao động khác tại 

Thanh Hóa”. Thuộc đề tài 

“Xây dựng mô hình đào tạo 

theo nhu cầu x  hội lĩnh vực 

văn hóa và du lịch tại Thanh 

Hóa”. 

2012 Cấp Tỉnh Nghiên cứu viên 

5 

- Đề tài cấp tỉnh: Chuyên 

đề: “Mô hình đào tạo theo 

nhu cầu x  hội ngành Quản 

trị khách sạn, Văn hóa du 

lịch ở Thanh Hóa. Thuộc đề 

tài “Xây dựng mô hình đào 

tạo theo nhu cầu x  hội lĩnh 

vực văn hóa và du lịch tại 

Thanh Hóa”. 

2011-2013 Cấp Tỉnh Nghiên cứu viên 

6 

- Đề tài cấp Tỉnh: Chuyên 

đề: “Thực trạng hạ tầng kỹ 

thuật và dịch vụ du lịch tại 

không gian văn hóa Hàm 

Rồng. Thuộc đề tài: 

“Nghiên cứu tiềm năng, giải 

pháp phát triển không gian 

văn hóa Hàm Rồng trở 

2013 Cấp Tỉnh Nghiên cứu viên 
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thành khu du lịch quốc gia 

(2012-2020). 

7 

Bài đăng tập san TTKH số 

07 (tháng 6/2014): "Một vài 

ý tưởng trong quy hoạch 

phát triển và thu hút khách 

đến du lịch Hàm Rồng". 

(Viết chung Lê Thị Ngọc - 

hưởng 50%) 

2014 Cấp trường Là tác giả 

8 

Bài đăng TTKH số 9 (tháng 

4-2015): Liên kết hoạt động 

du lịch khu vực Bắc Trung 

Bộ - Nam sông Hồng. 

2015 Cấp trường Là tác giả 

9 

- Đề tài cấp Tỉnh: Chuyên 

đề “Thực trạng hạ tầng kỹ 

thuật và dịch vụ du lịch tại 

không gian văn hóa Lam 

kinh – Thành Nhà Hồ thuộc 

đề tài: “Nghiên cứu tiềm 

năng di sản văn hóa và đề 

xuất giải pháp xây dựng hệ 

thống sản phẩm Văn hóa – 

Du lịch tại không gian văn 

hóa – du lịch thành nhà Hồ 

và khu di tích lịch sử Lam 

Kinh” 

2014 Cấp Tỉnh Nghiên cứu viên 

10 

- Bài viết hội thảo Quốc tề 

về hoạt động du lịch tại TP 

HCM với bài viết: Liên kết 

hoạt động du lịch khu vực 

2015 Cấp trường Là tác giả 
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Bắc trung Bộ - Nam sông 

Hồng hướng đến phát triển 

bền vững. 

11 

Tham gia đề án mở ngành 

đại học liên thông Quản trị 

khách sạn, tỷ lệ tham gia 

35% 

2014 Cấp trường Là tác giả 

12 

Tham gia đề án quản lý 

ngành đào tạo đại học Quản 

trị khách sạn, tỷ lệ tham gia 

40% 

2015 Cấp trường Là tác giả 

13 

Bài viết hội thảo khoa học 

quốc tế tại trường minscat 

Philippin “Marketing in 

tourism development to 

attract tourists to thanh hoa 

province” 

2015 Cấp trường Là tác giả 

14 

Đề tài cấp tỉnh -Chuyên đề 

5: “Nghiên cứu thực trạng 

và giải pháp tổ chức hoạt 

động du lịch ở Bản Đốc x  

Cổ Lũng và bản Tôm x  

Ban Công, huyện Bá 

Thước, tỉnh Thanh Hóa” 

2015-2016 Cấp Tỉnh Là tác giả 

2. Các công trình khoa học đã công  ố: 

TT Tên công trình 
N m 

công  ố 
Tên tạp ch  
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1 

Nâng cao năng lực cạnh 

tranh cho nhân lực Du lịch 

Việt Nam thời kỳ hội nhập  

 

tháng 

11/2016 

 

        Hội thảo khoa học quốc tế tại 

trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

2 

Hợp tác đào tạo nghề giữa 

doanh nghiệp du lịch với 

trường Đại học văn hóa, thể 

thao và du lịch thanh hóa 

(Qua hợp tác đào tạo giữa 

nhà trường và tập đoàn FLC)  

 

06/2015 

 Kỷ yếu HTKH Quốc tế Đào tạo các 

lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật, thể thao 

và du lịch trong thời kỳ hội nhập, 

ISBN (đồng tác giả) 

 

Đảm bảo điều kiện liên kết 

thị trường du lịch Hà Tĩnh 

bền vững trong bối cảnh hội 

nhập - 

2017 
Hội thảo khoa học "Giải pháp phát 

triển du lịch Hà Tĩnh" tại Hà Tĩnh 

 

 

 

 


