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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: Vũ Thị Thủy                                               Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 05/09/1989                          Nơi sinh: Quảng Xương - 

Thanh Hoá 

Quê quán: Quảng Định - Quảng Xương - Thanh Hoá;       Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                      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: Quảng Định- Quảng Xương- Thanh Hóa 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0373953388                        DĐ: 0943.396.374 

Fax:                      E-mail: thuyvudulich@gmail.com 

Số CMND: 173444290         Ngày cấp: 11/09/2006      Nơi cấp: Công an tỉnh 

Thanh Hoá 

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: Du lịch 

Nước đào tạo: Việt Nam                              Năm tốt nghiệp: 2011 

Bằng đại học 2: Trường Đại học Ngoại Ngữ, ĐHQG Hà Nội 

Ngành: Tiếng anh                                           Năm tốt nghiệp: 2013 

Hệ đào tạo: chính qui 

2. Sau đại học 



                                                                                                                                                              
BM04/QT03/ĐT 

 

2 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Du lịch     Năm cấp bằng: 2015 

      Nơi đào tạo: Trường Trường Đại học Khoa Học – Xã hội và nhân văn 

3. Ngoại ngữ- 

Tin học: 

1. Tiếng Anh 

2. Tin học 

Mức độ sử dụng: Trình độ C 

Mức độ sử dụng: Thành thạo 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

3/2011 đến 12/2012 Công  ty cp truyền thông và du 

lịch Tầm Nhìn Mới 

Nhân viên điều hành du 

lịch 

01/2013 đến 

08/2013 

Công ty cp truyền thông và du lịch 

Kiến Vàng 

Trƣởng phòng kinh 

doanh 

8/2013 đến nay Trường Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa 

Giảng viên 

   

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/Nă

m hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trƣờng) 

Trách nhiệm tham gia 

trong đề tài 

1 

Đề tài cấp tỉnh: Nghiên 

cứu tiềm năng di sản văn 

hóa và đề xuất xây dựng 

sản phẩm văn hóa-du lịch 

tại không gian văn hóa du 

lịch Thành Nhà Hồ và Khu 

di tích lịch sử Lam Kinh 

Chuyên đề: Thực trạng hạ 

tầng kỹ thuật và dịch vụ du 

lịch tại không gian văn 

hóa- du lịch Thành Nhà 

2013-

2015 
Cấp tỉnh Nghiên cứu viên 
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Hồ và khu di tích lịch sử 

Lam Kinh 

2 

Đề tài cấp tỉnh: 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 

Chuyên đề: Bài học kinh 

nghiệm trên thế giới và 

Việt Nam về tổ chức hoạt 

động du lịch trên cơ sở 

khai thác các yếu tố văn 

hóa tộc người và sinh thái.  

2015-

2017 
Cấp tỉnh Nghiên cứu viên 

3 

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 Hóa giai đoạn 2015 

- 2020.” 

2015-

2016 

Đề tài cơ 

sở 
Nghiên cứu viên 

4 

Giải pháp thu hút người 

học các ngành đào tạo tại 

khoa Du lịch. Trường 

ĐHVH TT&DL Thanh 

Hóa" 

2017 
Đề tài cơ 

sở 
Chủ nhiệm đề tài 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

TT Tên công trình Năm 

công bố 

Tên tạp chí 
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1 

Giải pháp nâng cao chất 

lượng dịch vụ các nhà 

hàng phục vụ khách du 

lịch tại Thanh Hóa 

2014 

Tập san số 6 tháng 01/2014 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa 

2 

“ Nghiên cứu lý thuyết 

chu kỳ sống của điểm đến 

du lịch áp dụng đánh giá 

khu du lịch văn hóa Hàm 

Rồng” 

 

2014 

Bài viết kỷ yếu hội thảo khoa học 

tháng 3/2014: Hàm Rồng –Địa 

danh lịch sử, văn hóa đặc biệt của 

xứ Thanh- tại trường Đại học Văn 

hóa Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa 

3 

“Vai trò của cộng đồng 

dân cư trong việc bảo tồn 

và phát huy giá trị Di sản 

thế giới Thành Nhà  Hồ” 

– 

2016 Hội thảo khoa học Hồng Đức 

4 

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 Hóa giai đoạn 

2015 - 2020.” 

2016 Bài viết Tham luận đề tài cơ sở 

5 

“Một số giải pháp tăng 

cường hoạt động xúc tiến 

quảng bá cho du lịch cho 

khu bảo tồn thiên nhiên 

Pù Luông” 

2015 

Tập san số 12 /2015 Trường Đại 

học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa 

6 
“ Phát triển du lịch công 

vụ (Mice) Thanh Hóa” 
2016 

Tập san số 13 /2016 Trường Đại 

học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa 
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7 

“Một số giải pháp, đề 

xuất nhằm giảm tỷ lệ học 

sinh, sinh viên bỏ học tại 

trường Đại học Văn Hóa- 

Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa hiện nay”-  

2016 
Hội thảo cấp trường 

 

8 

“Kết nối hoạt động kinh 

doanh lữ hành với đào 

tạo nhân lực du lịch tại 

trường Đại học Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch 

Thanh Hoá". 

2016 
Bài tham luận kỷ yếu hội thảo đề 

tài cơ sở 

9 

"Nghiên cứu các giải 

pháp bảo tồn, phát huy 

giá trị nghề thủ công 

truyền thống  ở Thanh 

Hóa trong giai đoạn hiện 

nay” 

2016 
Bài tham luận kỷ yếu hội thảo đề 

tài cơ sở 

10 

Nguyên tắc xây dựng mô 

hình du lịch cộng đồng ở 

Bá Thước Thanh Hóa 

 

2016 

Hội thảo khoa học đề tài cấp tỉnh: 

“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” 

11 

Phát triển làng nghề 

truyền thống gắn với phát 

triển  du lịch tại Thanh 

Hóa  

11/2016 

 

Kỷ yếu hội thảo đề tài cơ sở" 

Nghiên cứu các giải pháp bảo tồn 

phát huy giá trị làng nghề truyền 

thống Thanh Hóa trong giai đoạn 

hiện nay" tháng  
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12 

Một số giải pháp tăng 

cường hoạt động xúc tiến 

quảng bá cho du lịch khu 

bảo tồn thiên nhiên Pù 

Luông  

2016 

Kỷ yếu HT "Nghiên cứu thực trạng 

và giải pháp tổ chức hoạt động du 

lịch ở bản Đóc xã Cổ Lũng và bản 

Tôm huyện Bá Thước tỉnh Thanh 

Hóa"  

13 

Nguyên tắc xây dựng mô 

hình du lịch cộng đồng ở 

Bá Thước, Thanh Hóa   

2016 

Kỷ yếu HT đề tài "Nghiên cứu 

thực trạng và giải pháp tổ chức 

hoạt động du lịch ở bản Đốc xã Cổ 

Lũng và bản Tôm huyện Bá Thước 

tỉnh Thanh Hóa" 

14 

Nâng cao chất lượng 

nhân lực lữ hành tại 

Thanh hóa trong bối cảnh 

hội nhập cộng đồng kinh 

tế ASEAN 

11/2016 

Kỷ yếu HT đề tài cơ sở "Kết nối 

hoạt động kinh doanh lữ hành với 

đào tao nhân lực du lịch tại trường 

ĐHVH TT&DL Thanh Hóa"  

 


