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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 Thùy                               Giới tính: Nữ  

Ngày, tháng, năm sinh:24/07/1986        Nơi sinh: Hoằng Hóa – Thanh Hóa 

Quê quán: Thôn 4 – Hoằng Hà - Hoằng Hóa – Thanh Hóa      Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ Hồ Chí Minh học     Năm, nước nhận học vị: 2017 

Chức danh khoa học cao nhất:        Năm bổ nhiệm:  

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

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Giáo dục đại cương – 

Ngôn ngữ Anh 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: SN 12/26/335 – Nguyễn Tĩnh – Đông Hương 

– Tp Thanh Hóa  

Điện thoại liên hệ:              DĐ:0943723678 

Fax:                 E-mail:  

Số CMND: 172759336     Ngày cấp: 09/03/20Nơi cấp: CA Thanh Hóa 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Đại học Vinh 

Ngành học: Sư phạm Chính trị 

Nước đào tạo: Việt Nam                                Năm tốt nghiệp: 2012 

Bằng đại học 2:           Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Hồ Chí Minh học                 Năm cấp bằng: 2017 

Nơi đào tạo: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

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

- Tên luận án: 
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3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

2. Tin học 

Mức độ sử dụng: Giao tiếp 

Mức độ sử dụng: Cơ bản 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Từ tháng 11/ 2013 

đến nay 

Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa 

Thư ký khoa 

 

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 

     

 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

TT Tên công trình Năm 

công bố 

Tên tạp chí 

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

về giáo dục thanh niên 

2015 Tạp chí dạy và học ngày nay 

2 Giải pháp xây dựng đội 

ngũ cán bộ chủ chốt cấp 

huyện theo tư tưởng Hồ 

Chí Minh ở Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa hiện nay 

2016 Tạp chí Dạy và học ngày nay 

3 Tư tưởng Không có gì 

quý hơn độc lập tự do - 

Khát vọng của loài người 

2016 

Sách chuyên khảo, trong Phạm 

Ngọc Anh (chủ biên), Tư tưởng Hồ 

Chí Minh không có gì quí hơn Độc 
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và chân lý của thời đại 

ngày nay. 

lập, tự do - giá trị dân tộc và thời 

đại, NXB Chính trị Quốc gia Sự 

thật Hà Nội 

4 Một số bài học kinh 

nghiệm trong tổ chức thi 

trắc nghiệm khách quan 

trên máy các học phần lý 

luận chính trị  

11/2016 

Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp cơ 

sở "Xây dựng hệ thống ngân hàng 

đè thi trắc nghiệm trên máy các 

học phần lý luận chính trị tại 

trường ĐHVH TT&DL Thanh 

Hóa" 

 

5 " Giải pháp xây dựng đội 

ngũ cán bộ chủ chốt cấp 

huyện theo tư tưởng Hồ 

Chí Minh ở Hoằng Hóa 

tỉnh Thanh Hóa hiện nay"  

10/2016 

Tạp chí dạy và học Ngày nay  

(ISSN 1859 - 2694) 

6 " Tư tưởng Hồ Chí Minh 

về cán bộ và công tác cán 

bộ - giá trị lý luận và thực 

tiễn"  

 

tháng 

4/2018 

Tạp chí Dạy và học Ngày nay 

(ISSN 1859 - 2694)  

 

 


