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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:      n Tu  n                     Giới tính: Nam 

Ngà , tháng, n m sinh: 28/06/1987      Nơi sinh: Hà Trung - Thanh Hóa   

Quê quán: Hà T n - Hà Trung - Thanh Hoá                 D n tộc: Kinh        

Học vị cao nhất: Ti n s       N m, nước nhận học vị: 2017/ iệt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:                        N m 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   n hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hoá 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Phường Quảng Thắng - TP. Thanh Hoá. 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0373.857.42    DĐ:0916103262 

Fax:              E-mail: tuyenvanhoa@gmail.com 

Số CMND: 172659466           Ngà  cấp: 6/8/2003       Nơi cấp: CA Thanh Hóa 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1.Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Trường Đại học   n hóa Hà Nội 

Ngành học:  iệt Nam học (  n hóa Du lịch) 

Nước đào tạo:  iệt Nam                  N m tốt nghiệp: 2010 

Bằng đại học 2:                                   N m tốt nghiệp:  

2.Sau đại học 

- Thạc s  chu ên ngành:   n hoá học                             N m cấp bằng: 2012 

Nơi đào tạo: Trường Đại học   n Hoá Hà Nội 

- Ti n s  chu ên ngành: Nh n học                                  N m cấp bằng: 2017 

Nơi đào tạo: Học viện Khoa học    hội  

- Tên luận án: Phương thức mưu sinh của cư d n ở x  Nghi Sơn, hu ện T nh 

Gia, tỉnh Thanh Hóa 
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3. Ngoại 

ngữ,Tin học: 

1. Ti ng Anh 

2. Tin học 

Mức độ sử dụng: Thành thạo 

Mức độ sử dụng: Thành thạo 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Từ tháng 12/2012 

đ n na  

Trường Đại học   n 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 đ  và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trƣờng) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 

    dựng mô hình đào tạo 

theo nhu cầu x  hội l nh vực 

v n hóa và du lịch tại 

Thanh Hóa 

2011-2013 Cấp Tỉnh Nghiên cứu viên 

2 

Nghiên cứu tiềm n ng và 

giải pháp phát triển không 

gian v n hóa Hàm Rồng trở 

thành khu du lịch quốc gia 

(2012 -2020) 

2012-2014 

 
Cấp Tỉnh Nghiên cứu viên 

3 

Nghiên cứu tiềm n ng di 

sản v n hóa và đề xuất giải 

pháp x   dựng hệ thống sản 

ph m v n hóa - du lịch tại 

không gian v n hóa du lịch 

thành nhà Hồ và khu di tích 

lịch sử  am Kinh 

2014-2015 Cấp Tỉnh Nghiên cứu viên 
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4 Nghiên cứu thực trạng và 

giải pháp tổ chức hoạt động 

du lịch ở Bản Đốc x  Cổ 

  ng và bản Tôm x  Ban 

Công, hu ện Bá Thước, 

tỉnh Thanh Hóa 

 

 

2015-2016 

 

 

Cấp tỉnh 

 

 

Nghiên cứu viên 

5 Nghiên cứu ứng dụng các 

điểm, khu, tu  n du lịch ở 

Thanh Hóa và Bắc Trung 

Bộ vào chương trình giảng 

dạ  chu ên ngành Hướng 

dẫn Du lịch tại trường Đại 

học   n hóa, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hóa. 

 

 

 

2015 

 

 

 

Cấp trường 

 

 

 

Chủ nhiệm đề 

tài 

 

2. Các công trình khoa học đ  công bố: 

TT Tên công trình Năm 

công bố 

Tên tạp chí 

1 Tiêu thụ sản ph m làng nghề đúc 

đồng Trà Đông -xưa và na  

6/2013 Tạp chí   n hóa Nghệ thuật 

VN 

  2  ài nét v n hóa làng cổ Nam 

Ngạn 

3/2014 Hội thảo cấp tỉnh “Hàm 

Rồng - địa danh lịch sử v n 

hóa đặc biệt xứ Thanh” 

   3 Bài thơ nôm khắc trên mộ của 

Tôn Thất Cơ ở b i biển Biện Sơn 

(x  Nghi Sơn, hu ện T nh Gia, 

tỉnh Thanh Hóa) 

 

 

9/2014 

 

 

Hội nghị thông báo Kháo cổ 

học 2014 

  4 Đào tạo Hướng dẫn du lịch tại 

trường Đại học   n hóa, Thể 

10/2015 Tập san TTKH trường ĐH 

  n hóa, Thể thao và Du lịch 
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thao và Du lịch Thanh Hóa Thanh Hóa  

   5 Hướng tới cộng đồng kinh t  

ASEAN 2015: Những vấn đề đặt 

ra đối với đào tạo nh n lực du 

lịch  iệt Nam, ,  

10/2015 Hội thảo khoa học quốc t : 

“Nghiên cứu đa ngành khi 

ASEAN nhất thể” do  Đại 

học MinSCAT - Philippines 

tổ chức 

  6 Quan hệ trong đánh bắt hải sản 

của ngư d n x  đảo Nghi Sơn,  

7/2016 Tạp chí   n hóa Nghệ thuật 

  7 Tri thức d n gian liên quan đ n 

nghề đánh bắt và ch  bi n hải 

sản ở x  Nghi Sơn, hu ện T nh 

Gia, tỉnh Thanh Hóa 

số 4(42) 

2016 

Tạp chí Khoa học x  hội 

Miền Trung 

   8 Bi n đổi hình thức đánh bắt hải 

sản của ngư d n x  đảo Nghi 

Sơn 

số 387 

(9/2016) 

Tạp chí   n hóa Nghệ thuật 

   9 Đào tạo kỹ n ng cho lao động du 

lịch trong thời kỳ hội nhập cộng 

đồng kinh t  ASEAN (AEC),  

11/2016 Hội thảo khoa học quốc t : 

“Giáo dục đại học trong bối 

cảnh hội nhập cộng đồng 

kinh t  ASEAN” do  Đại học 

  n hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa tổ chức 

  10 "Bi n đổi hình thức đánh bắt hải 

sản của ngư d n x  đảo Nghi 

Sơn"  

tháng 

9/2016 

Tạp chí   n hóa Nghệ thuật 

số 387, ISSN 0866-8655 

     11 "Nghề đúc đồng Trà Đông với 

định hướng phát triển loại hình 

du lịch làng nghề"  

tháng 

1/2018 

 Tạp chí Khoa học trường 

ĐH HTT&D  TH, , ISSN 

2588-1264  

   12 "Đào tạo kỹ n ng cho lao động 

du lịch trong thời kỳ hội nhập 

2017 Kỷ   u HT KH Quốc t : 

Giáo dục Đại học trong bối 
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cộng đồng kinh t  ASEAN 

(AEC)” 

 

cảnh hội nhập cộng đồng 

kinh t  ASEAN, ISBN 

978604773761-1  

  

3.Hướng dẫn  uận v n, luận án 

TT Tên luận văn Học viên Năm Cơ sở Đào 

tạo 

Ghi chú 

1   n hóa người 

Mường ở hu ện  ạc 

Sơn, tỉnh Hòa Bình 

và vấn đề giữ gìn bản 

sắc v n hóa d n tộc 

 õ Thị Kim 

Liên 

2017 -

2019 

Trường 

ĐH H 

TT&DL 

Thanh Hóa 

Chưa bảo vệ 

 


