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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:           VI MINH HUY                 Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh:  30/ 10/ 1976       Nơi sinh: Thành phố Thanh Hóa - 

Thanh Hóa 

Quê quán: Phường Nam Ngạn - Thành phố Thanh Hóa -Thanh Hóa      Dân tộc:  

Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc    

Năm, nước nhận học vị: 2008/Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:                   Năm bổ nhiệm:  

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên khoa Sư phạm nghệ 

thuật 

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: 223- Đường Lý Thái Tông - Phố Đông Bắc Ga 

1  Phường Đông Thọ - TP Thanh Hóa 

Điện thoại liên hệ:    CQ: 037.3857421;    NR: 0373.711.323;    DĐ: 

0919.755.244 

Fax:        E-mail:    viminhhuy.gt@gmail.com.vn 

Số CMND: 171614114    Ngày cấp: 17/10/2012   Nơi cấp: Công an tỉnh Thanh 

Hóa 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo:        Không chính quy 

Nơi đào tạo:       Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam 

Ngành học:        Nhạc cụ Guitar 

Nước đào tạo:    Việt Nam                        Năm tốt nghiệp: 2001 

mailto:viminhhuy.gt@gmail.com
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Bằng đại học 2:                            Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: PPSP Biểu diễn nhạc cụ Guitar   Năm cấp bằng: 2008 

Nơi đào tạo: Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam 

- Tiến sĩ chuyên ngành: Văn hóa dân gian               Năm cấp bằng:  2016 

Nơi đào tạo: Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam 

Tên luận án: Ảnh hưởng của dân ca xứ Thanh trong ca khúc viết về Thanh 

Hóa 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

2. Tin học 

Mức độ sử dụng: Trình độ B1 

Mức độ sử dụng: Thành thạo 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Từ tháng 8/1997 

đến tháng 7/2004 

Trường Trung cấp Văn 

hoá, Nghệ thuật Thanh 

Hoá 

Giảng viên Khoa Âm nhạc 

Từ tháng 8/2004 

đến tháng 7/2005 

Trường Cao đẳng Văn 

hoá, Nghệ thuật Thanh 

Hoá 

Giảng viên Khoa Âm nhạc 

Từ tháng 8/2005 

đến tháng 6/2011 

Trường Cao đẳng Văn 

hoá, Nghệ thuật Thanh 

Hoá 

Phó trưởng Khoa Âm nhạc 

Từ tháng 7/2011 

đến nay 

Trường Đại học Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch 

Thanh Hoá 

Phó trưởng khoa Sư phạm Mầm 

non -  Nghệ thuật 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học  

TT Tên đề tài nghiên cứu 

Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

Trách nhiệm tham gia 

trong đề tài 
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trƣờng) 

1 

Những giá trị đặc sắc về 

môi trường và phương 

thức diễn xướng trong dân 

ca xứ Thanh 

2010 Cấp tỉnh Nghiên cứu viên 

2 
Hệ thống bài tập nhạc cụ 

Guitar hệ CĐCN 
2011 

Cấp 

trường 
Chủ trì 

3 

Chuyên đề 9: Xây dựng 

mô hình ĐTTNCXH nhóm 

ngành Sư phạm nghệ 

thuật. 

2012 Cấp tỉnh Nghiên cứu viên 

4 

Đổi mới PPGD ngành Sư 

phạm âm nhạc tại trường 

Đại học VH, TT và DL 

Thanh Hóa 

2012 
Cấp 

trường 
Chủ nhiệm đề tài 

5 

Một số giải pháp nâng cao 

chất lượng đội ngũ giảng 

viên trường Đại học VH, 

TT và DL Thanh Hóa 

2014 
Cấp 

trường 
Chủ nhiệm đề tài 

6 

Giải pháp nâng cao chất 

lượng dạy học thực hành 

nghiệp vụ sư phạm ngành 

sư phạm nghệ thuật 

2016 
Cấp 

trường 
Nghiên cứu viên 

 

2. Tên giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo 

TT Tên công trình 
Năm 

công bố 
Cấp quản lý 

Vai trò tham 

gia 

1 
Thực hành nghiệp vụ sư 

phạm thường xuyên 
2016 Cấp trường Đồng tác giả 
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3. Các bài viết đã công bố: 

TT Tên công trình 
Năm 

công bố 
Tên tạp chí 

1 

Có bài viết đăng tập san 

TTKH số 10 “Cảm nhận 

về âm nhạc Ấn tượng thế 

kỷ XX và bản giao hưởng 

Biển – Lamer của 

Debussy”  

4/2010 Tập san Thông tin khoa học  

2 

Một số giải pháp nhằm 

nâng cao sức hấp dẫn của 

ngành nhạc cụ tại khoa 

âm nhạc 

10/2010 

Kỷ yếu hội nghị khoa học Đánh giá 

thực trạng và giải pháp đổi mới toàn 

diện nhà trường, đảm bảo quy mô và 

chất lượng đội ngũ CBGV theo dự án 

nâng cấp thành trường Đại học – 

Trường Cao đẳng VHNT Thanh Hóa 

3 

Có bài viết đăng tập san 

TTKH số 11 “Quá trình 

du nhập và phát triển  đàn 

Guitar ở Việt Nam” 

7/2011 Tập san Thông tin khoa học  

4 

Cảm nhận về âm nhạc thế 

kỷ 20 theo khuynh hướng 

Âm nhạc dân gian qua 

một số tác phẩm viết cho 

đàn guitar cổ điển 

4/2012 

Tập san Thông tin khoa học số 1 

Trường Đại học VH, TT và DL Thanh 

Hóa 

5 

Âm hưởng hò sông Mã 

trong một số ca khúc viết 

về Thanh Hóa 

7/2012 
Tạp chí Văn hóa nghệ thuật Việt Nam 

(Chỉ số ISSN 0866-8655) 

6 

Một số vấn đề về việc 

chuyển soạn những tác 

phẩm âm nhạc cho đàn 

7/2015 
Tạp chí Dạy và Học ngày nay (ISSN 

1859-2694) 
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Guitare 

7 
Môi trường diễn xướng 

dân ca xứ Thanh 
11/2015 

Tạp chí Dạy và Học ngày nay (ISSN 

1859-2694) 

8 

Cách mạng tháng Tám và 

công cuộc đổi mới ở 

Thanh Hóa trong giai 

đoạn hiện nay 

6/2016 

Kỷ yếu Hôi thảo khoa học quốc gia 

Thanh Hóa – 70 nặm phát huy giá trị 

di sản 

9 
Dân ca Thanh Hóa trong 

ca khúc viết về xứ Thanh 
7/2016 

Tạp chí Văn hóa nghệ thuật Việt Nam 

(Chỉ số ISSN 0866-8655) 

10 

Ca khúc cách mạng Việt 

Nam - quá trình giao lưu 

tiếp biến với âm nhạc 

phương Tây 

7/2016 
Tạp chí khoa học trường Đại học 

Hồng Đức (Chỉ số ISSN 1859-2759) 

11 

"Hò đối đáp một hình 

thức giao duyên độc đáo"  

 

tháng 

12/2016 

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 390 

(ISSN 0866 - 8655) 

12 

" Thủ pháp phổ thơ trong 

dân ca xứ Thanh"  

 

tháng 

3/2017 

- Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật ,số 393 

(ISSN 0866 - 8655) 

 

4. Các công trình tham gia (lĩnh vực biểu diễn giao lưu quốc tế, quốc gia, cấp 

tỉnh) 

TT Tên công trình 
Năm 

công bố 
Chƣơng trình tham gia 

1 

Phối khí và chỉ đạo dàn 

nhạc tham gia chương 

trình giao lưu với ban 

nhạc Jazz Five Play đến 

từ Hoa Kỳ 

2011 
Chương trình biểu diễn tại Thanh 

Hóa 
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2 

Phối khí và chỉ đạo dàn 

nhạc tham gia chương 

trình Ca-múa-nhạc & sân 

khấu kịch hát dân tộc 

HSSV các trường VHNT 

toàn quốc 

2011 
Chương trình biểu diễn tại Đà 

Nẵng 

3 

Tham gia hoà âm, phối 

khí chương trình biểu 

diễn báo cáo kết quả tập 

huấn dàn nhạc nhẹ do 

khoa Âm nhạc trường 

Đại học VHNT Quân Đội 

giảng dạy 

2011 
Chương trình biểu diễn tại Thanh 

Hoá 

4 

Phối khí và chỉ đạo dàn 

nhạc tham gia chương 

trình giao lưu với ban 

nhạc Blended  đến từ Hoa 

Kỳ 

2015 
Chương trình biểu diễn tại Thanh 

Hóa 

5 

Tham gia hoà âm, phối 

khí chương trình Tiếng 

hát truyền hình, Hoa 

phượng đỏ do Đài phát 

thanh truyền hinh Thanh 

Hóa tố chức.. 

 Từ năm 

2008 

đến 

năm 

2016 

Chương trình biểu diễn tại  

Thanh Hoá 

 

 


