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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:   Trịnh Xuân Phương                   Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 02/09/1983        Nơi sinh: Yên Định - Thanh Hoá 

Quê quán: Xã Yên Ninh –  Huyện Yên Định – Tỉnh Thanh Hoá;       Dân tộc: 

Kinh 

Học vị cao nhất:    Cử Nhân      Năm, nước nhận học vị: 2015/Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:       Năm bổ nhiệm:  

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên khoa Du lịch 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hoá 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Thôn Tri Hoà- xã Quảng Phong- Huyện 

Quảng Xương- Thanh Hoá 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0373953388         NR:     DĐ: 0989.208.792 

Fax                 E-mail: trinhphuong1783@gmail.com 

Số CMND: 172226986         Ngày cấp: 29/06/2015      Nơi cấp: Công an tỉnh 

Thanh Hoá 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Liên thông chính quy 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Văn hoá, thể thao và du lịch Thanh Hoá 

Ngành học: Việt Nam học 

Nước đào tạo: Việt Nam                              Năm tốt nghiệp: 2015 

Bằng đại học 2:                                            Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành:              Năm cấp bằng:  

      Nơi đào tạo: 
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- Tiến sĩ chuyên ngành:                Năm cấp bằng:  

      Nơi đào tạo:  

-    Tên luận án:  

3. Ngoại ngữ 

4.Tin học    

 Tiếng Anh 

 Tin học 

Mức độ sử dụng: Trình độ cơ bản 

Mức độ sử dụng: cơ bản 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

6/2002- tháng 

6/2003 

Công ty cổ phần thực 

phẩm nông sản và du lịch 

Thanh Hoá 

 

 kỹ thuật viên chế biến món ăn 

 

7/2003- tháng 

7/2013 

Công ty cổ phần thực 

phẩm nông sản và du lịch 

Thanh Hóa 

 

 

Tổ trưởng tổ kỹ thuật chế biến món 

ăn 

 

7/2013 đến nay 

Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa 

 

Giảng viên  Khoa Du lịch 

 

 

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 

N m   t 

đ u N m 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trƣờng) 

Trách nhiệm tham 

gia trong đề tài 

1 

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động trung tâm 

thực hành du lịch và tổ 

chức sự kiện của trường 

Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh 

2017 Cấp trường Nghiên cứu viên 



                                                                                                                                                              
BM04/QT03/ĐT 

 

3 

Hóa” 

 

2. Các công trình khoa học đã công  ố: 

TT Tên công trình 

N m 

công 

 ố 

Tên tạp ch  

1 

Nâng cao kỹ thuật chế biến 

món ăn Âu tại các khách 

sạn- nhà hàng ở Thanh Hoá 

 

12/2014 

Kỷ yếu Hội thảo cấp quốc gia “ Du 

lịch Thanh Hóa với vấn đề kết nối 

du lịch Quốc gia và Quốc tế” 

 

2 

Phát huy các gía trị  của ẩm 

thực để quảng bá, phát triển 

Du lịch Thanh Hoá 

04/2015 
Tập san TTKH của nhà trường 

 

3 

Định hướng phát triển trung 

tâm thực hành khách sạn- 

nhà hàng và tổ chức sự kiện 

văn hoá tại trường Đại học 

văn hoá, thể thao và du lịch 

Thanh hoá 

06/2015 Tập san TTKH của nhà trường 

4 

Đẩy mạnh phát triển nguồn 

nhân lực khách sạn- nhà 

hàng ở Thanh Hoá trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế 

10/2015 

Kỷ yếu hội thảo cấp khoa “ Nghiên 

cứu thực trạng hoạt động quản trị 

nhân lực khách sạn và dự báo phát 

triển nhân lực quản trị khách sạn 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá trong 

bối cảnh hội nhập” 

5 

Giải pháp áp dụng khu, 

tuyến, điểm trong dạy và học 

thực hành của sinh viên 

chuyên ngành hướng dẫn tại 

trường Đại học văn hoá, thể 

10/2015 

Kỷ yếu hội thảo cấp khoa “Bàn về 

thực trạng và giải pháp áp dụng các 

khu, tuyến, điểm du lịch tại khu vực 

Bắc trung Bộ vào việc giảng dạy và 

học tập của sinh viên ngành hướng 
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thao và du lịch Thanh Hoá dẫn du lịch tại trường ĐH VH, TT 

và DL Thanh Hoá” 

6 

Một số vấn đề cơ bản góp 

phần nâng cao kỹ năng thực 

hành nghề cho sinh viên 

ngành Quản trị khách sạn tại 

trường Đại học văn hoá, thể 

thao và du lịch Thanh Hoá 

11/2015 

Kỷ yếu hội thảo cẩp trường “ Nâng 

cao năng lực tổ chức, quản lý đào 

tạo tại trường Đại Học văn hoá, thể 

thaovà du lịch Thanh Hoá” 

7 

Giải pháp đẩy mạnh hoạt 

động đào tạo thường xuyên 

cho đội ngũ lao động tại các 

khách sạn ở Thanh Hoá trong 

bối cảnh hội nhập 

06/2016 Tập san TTKH của nhà trường 

8 

Khai thác sản phẩm ẩm thực 

tại bản Đốc xã Cổ Lũng và 

bản Tôm xã Ban Công huyện 

Bá thước tỉnh Thanh hóa 

trong hoạt động du lịch -  

tháng 

9/2016 

Kỷ yếu hội thảo : "Nghiên cứu thực 

trạng và giải pháp tổ chức hoạt 

động du lịch  ở bản Đốc xã Cổ 

Lũng và bản tôm xã ban Công 

huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa"  

9 

Tăng cường hoạt động đào 

tạo thường xuyên cho đội 

ngũ lao động tại các khách 

sạn ở Thanh Hóa trong bối 

cảnh hội nhập 

 

tháng 

4/2016 
Tập san TTKH số 13 

10 

Một số nguyên nhân và đề 

xuất giải pháp bảo tồn và 

phát huy giá trị của nghề thủ 

công truyền thống ở Thanh 

Hóa trong bối cảnh hiện nay  

tháng 

11/2016 

 

Kỷ yếu hội thảo "Nghiên cứu các giả 

pháp bảo tồn phát huy giá trị làng 

nghề truyền thống Thanh Hóa trong 

giai đoạn hiện nay"  

 



                                                                                                                                                              
BM04/QT03/ĐT 

 

5 

11 

Phương án thiết kế bếp ăn 

một chiều trong việc xây 

dựng đề án mở trường mầm 

non thực hành tại trường 

ĐHVH TT&DL Thanh Hóa 

tháng 

11/201

6 

Kỷ yếu hội thảo cơ sở "Xây dựng đề 

án mở trường mầm non thực hành tại 

trường ĐHVH TT&DL Thanh Hóa"  

 

12 

Cần tăng cường kết nối giữa 

trường ĐHVH TT&DL 

Thanh Hóa trong đào tạo 

nhân lực kinh doanh lữ hành 

vơi sdoanh nghiệp kinh 

doanh du lịch hiện  nay  

tháng 

11/2016 

 

Kỷ yếu hội thảo cơ sở "kết nối hoạt 

động kinh doanh lữ hành với đào tạo 

nguồn du lịch nhân lực du lịch tại 

trường ĐHVH TT&DL Thanh Hóa", 

tháng 11/2016 

 

13 

"Hội thi làm bánh trong lễ 

hội Trò Chiêng làng Trinh 

Xá, xã Yên Ninh, huyện Yên 

Định, tỉnh Thanh Hóa"  

 

tháng 

1/2017 

Tạp chí Thông tin khoa học số 15, 

trường ĐHVHTT&DL TH,  

 

 

 

 


