
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:      Tô Thị Hương               Giới tính:     Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh:    09/03/1987         Nơi sinh:  Thanh Hóa 

Quê quán: Đông Phú – Đông Sơn – Thanh Hóa            Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                 Năm, nước nhận học vị:  2012 /Trung Quốc 

Chức vụ:  Trưởng Bộ môn Khoa TDTT           

Đơn vị công tác: Khoa TDTT  

Điện thoại liên hệ:  0978676759                 

Email: huongaerobic@gmail.com 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo:  Chính quy 

Nơi đào tạo: Đại học TDTT TP.Hồ Chí Minh 

Ngành học: Huấn luyện thể thao 

Nước đào tạo: Việt Nam    Năm tốt nghiệp: 2010 

2. Sau đại học: 

-Thạc sĩ chuyên ngành: Giáo dục thể chất            

Năm cấp bằng: 2012 

Nơi đào tạo: Viện TDTT Vũ Hán – Trung Quốc 

-Tiến sĩ: 

-Nơi đào tạo 

-Chuyên ngành 

-Tên Luận án: 

- Năm cấp bằng: 

3. Ngoại 

ngữ.tin: 

1.Tiếng Anh 

2.Tin 

Mức độ sử dụng: Thành thạo 

Mức độ sử dụng: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 



Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

8/2012 - 2013 

năm 
Đại học VH, TT&DL Thanh Hóa 

Giảng viên 

2014- nay Đại học VH, TT&DL Thanh Hóa TBM KHCBTDTT  

 

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 

Đánh giá khả năng hứng thú 

của sinh viên phổ tu với môn 

học aerobic 

2008 – 2010 Trường Chủ biên 

2 

Nghiên cứu hiệu quả các bài 

tập thể  dục  nhip điệu nhằm 

phát triên tố chất khéo léo 

cho nữ sinh trung học phổ 

thông Đào Duy Từ TP.Thanh 

Hóa, lứa tuổi 16 -  18.  

2010-2012 Trường Chủ biên 

2 

Nghiên cứu lựa chọn nội 

dung môn học giáo dục thể 

chất cho sinh viên trường đại 

học VHTT&DLThanh Hóa 

2014-2015 Trường Đồng tác giả 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình 
Năm công 

bố 
Tên tạp chí 

1 HCB Võ Vovinam đại hội 2000 Sở TDTT Tỉnh Thanh Hóa  



toàn tỉnh 

2 

HCV đồng đội giải thể 

dục cổ động TP HCM mở 

rộng 

2007 Liên đoàn thể dục HCM  

3 
HCB võ cổ truyện toàn 

quốc 
2008 Liên đoàn thể thao Việt Nam 

4 
HCB võ cổ truyền Quân 

đội mở rộng 
2009 Bộ Tư Lệnh QK7 

5 
HCĐ Muay thái tiền 

Indoor games 
2009 ASIAN MAUY FEDERATION 

6 

Đào tạo và sử dụng tài 

năng TDTT thời kinh tế 

thị trường 

2012 

Kỷ yếu hội thảo khoa học: Giải 

pháp đảm bảo chất lượng đào tạo 

đại học đáp ứng nhu cầu xã hội 

7 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

sự nghiệp TDTT nước nhà 
2013 

Kỷ yếu hội thảo khoa học: HCM và 

văn hóa Việt Nam 

8 

Đánh giá hiệu quả các bài 

tập thể dục nhịp điệu 

nhằm phát triển tố chất 

khéo léo cho nữ sinh Đại 

học VH, TT&DL Thanh 

Hóa 

2014 
Tập san trương VH, TT&DL Thanh 

Hóa 

9 

Thực trạng phong trào thể 

thao huyện văn chấn tỉnh 

Yên bái 

2014 
Tạp chí khoa học – đào tạo và huấn 

luyện thể thao 

10 
Công tác tuyển chọn và 

đào tạo VĐV ở VN 
2014 

Tạp chí TDTT – cơ quan của tổng 

cục thể dục thể thao – Bộ VHTTDL 

11 

Thực trạng công tác giáo 

dục thể chất và nhu cầu 

tham gia tập luyện ngoại 

2014 Tạp chí khoa học thể thao 



khóa môn cầu lông của 

sinh viên trường ĐH 

VHTT&DL Thanh Hóa 

12 

Nâng cao chất lượng 

giảng dạy môn TDTT ở 

trương ĐH VH TT & DL 

Thanh Hóa 

2015 Kỷ yếu khoa học 

13 
Stress và liệu pháp tam lý 

trong thể thao 
2015 Dạy và học ngày nay 

14 

Khiêu vũ thể thao 

(dancingSport) với sức 

khỏe người tập luyện 

2016 Dạy và học ngày nay 

15 

Huy chương đồng hạng D 

trung niên 1 Latin – điệu 

R 

2016 
Giải khiêu vũ thể thao Thanh Hóa 

mở rộng 2016 

16 

Huy chương đồng hạng D 

trung niên 1 Latin – điệu 

C 

2016 
Giải khiêu vũ thể thao Thanh Hóa 

mở rộng 2016 

17 

Huy chương đồng hạng D 

trung niên 1 Latin – điệu 

C, R 

2016 

Giải khiêu vũ thể thao Thanh Hóa 

mở rộng 2016 

 

 

18 

Nâng cao sức khỏe bằng 

phương pháp tập chạy và 

đi bộ 

2016 Nhà xuất bản thể dục thể thao 

19 
Phương pháp TDTT quần 

chúng 
2017 

Giáo trình, Nhà xuất bản thể dục thể 

thao 

20 
Sách tham khảo "Nâng 

cao sức khỏe bằng 
2016 

- Nhà xuất bản TDTT Hà Nội năm  

(đồng tác giả) 



phương pháp tập chạy và 

đi bộ"  

21 

Giáo trình " Phương pháp 

TDTT quần chúng:  

 

2017 
 Nhà xuất bản TDTT Hà Nội năm  

(đồng tác giả) 

22 

Sách tham khảo "Rèn 

luyện nâng cao thể chất 

cho trẻ em"  

2017 
 Nhà xuất bản TDTT Hà Nội năm  

(đồng tác giả) 

 

 

 

                        

 

 


