
                                    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:   Đoàn Tiến Dũng; Giới tính: Nam 

Ngày sinh:    20/10/1963               

Nơi sinh:   Thanh Hoá 

Quê quán:   Tiên Tân – Duy Tiên – Hà Nam; Dân tộc:   Kinh        

Học vị cao nhất:  Thạc sĩ;  Năm, nước nhận học vị: 2011/Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:      Năm bổ nhiệm:  

Chức vụ hiện tại:   Trưởng phòng HCTH 

Đơn vị công tác hiện tại: Trường Đại học Văn Hóa, Thể Thao và Du lịch T/Hoá 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số 33, Nguyễn Trinh Tiếp, P.Ba Đình - TP.TH 

Liên hệ:CQ: 0373.728882 DĐ:   0913597315 - 0888856777 

Email: doandungns@gmail.com 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

- Hệ đào tạo:  Tại chức (1993 – 1998) 

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

- Ngành học:   Sáng tác âm nhạc 

- Nước đào tạo:  ViÖt Nam;   Năm tốt nghiệp: 1998 

2. Sau đại học 

a- Thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý giáo dục   Năm cấp bằng: 2011 

- Nơi đào tạo: Trêng §¹i Vinh 

 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh Mức độ sử dụng: TB 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN: 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

1984-2003 Khoa Âm nhạc 
Giáo viên dạy Guitare – Các 

môn LLÂN 



2003 – 05/2015 Khoa Âm nhạc 

Trưởng khoa – Trường 

CĐVHNT – Trường 

ĐHVH,TT & DL TH. 

05/2015 đến nay Phòng Hành chính tổng hợp Trưởng phòng 

 

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 – 

Giáo trình – Tập bài giảng 

Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp  

(NN, Bộ, ngành, cơ 

sở) 

Trách 

nhiệm tham 

gia trong đề 

tài 

1 

Giáo trình: Lịch sử âm nhạc 

thế giới hệ TCNK ÂN- 

CĐÂN 

2003-2004 

Giáo trình lưu hành 

nội bộ Chủ biên 

2 
Giáo trình: Ký- Xướng âm 

hệ TCNKÂN 
2003- 2004 

Giáo trình lưu hành 

nội bộ 

Chủ biên 

3 
Giáo trình: Ký – Xướng âm 

hệ CĐÂN 
2006-2007 

Giáo trình lưu hành 

nội bộ 

Chủ biên 

4 
Giáo trình: Ký- Xướng âm 

hệ CĐÂN 
2010-2011 

Giáo trình lưu hành 

nội bộ 

Chủ biên 

5 
Giáo trình: Ký- Xướng âm 

hệ Đại học Thanh nhạc 
2013- 2014 

Giáo trình lưu hành 

nội bộ 

Chủ biên 

6 
Giáo trình: Phân tích tác 

phẩm âm nhạc hệ CĐÂN 2006- 2007 
Giáo trình lưu hành 

nội bộ 

Chủ biên 

7 
Giáo trình: Phân tích tác 

phẩm âm nhạc hệ ĐHTN 2013 - 2014 
Giáo trình lưu hành 

nội bộ 

Chủ biên 

8 Giáo trình: LSÂNPT 2013 - 2014 
Giáo trình lưu hành 

nội bộ 

Chủ biên 

9 TBG: Nhạc khí phổ thông 2016 
Giáo trình lưu hành 

nội bộ 

Chủ biên 

10 
TBG: Nhập môn Sáng tác 

ca khúc 2016 
Giáo trình lưu hành 

nội bộ 

Chủ biên 

11 Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

 

TT 

Tác phẩm nhạc đàn: 

“Freluyt cho Piano’. 1996 Nhạc viện Hà Nội 

1. 1

1 

Tác phẩm nhạc đàn: “Biến 

tấu cho Piano”  
1997 

Nhạc viện Hà Nội 

2. 1 Tác phẩm nhạc đàn: Tứ tấu 1998 
Nhạc viện Hà Nội 



cho đàn dây “Quê hương”  

3.  
Bài hát “Sầm Sơn vùng biển 

tôi yêu” 
2003 

Tuyển tập “Nửa Thế kỷ ca khúc 

Xứ Thanh” NXB Âm nhạc 2003. 

4.  
Bài hát “Mùa xuân tình 

yêu” 
2003 

Tuyển tập “Nửa Thế kỷ ca khúc 

Xứ Thanh” NXB Âm nhạc 2003. 

5.  
Bài hát: “Thanh Hoá - 

Thành phố mùa xuân” 2007 

Tuyển tập: 30 năm ca khúc Việt 

Nam 1975 – 2005 – Hội Nhạc sĩ 

Việt Nam – NXB Âm nhạc 2005. 

6.  
Tác phẩm " Bài ca trường 

THPT Nông Cống 3"  
tháng 

11/2017 

Kỷ yếu 40 năm Xây dựng và phát 

triển 1977 - 2017"  

7.  

Tác phẩm " I love Minscat 

and Tucst"  

 

tháng 

11/2017 

in trong tuyển tập " Giai điệu quê 

Thanh 2"  

8.  

Tác phẩm "Hành khúc 

trường Kiểm toán Trung 

Ương "  

 

tháng 5/2017 

 

9.  

Bài hát “Sức xuân’ – Tiết 

mục đạt: Huy chương Vàng 

- Hội thi Tiếng hát SVHS 

toàn quốc năm 2006” 

2006 

Tạp chí âm nhạc- Hội nhạc sĩ Việt 

Nam 

 

“Một số biện pháp nâng 

cao chất lượng quản lý môn 

Âm nhạc tại các trường 

THCS” 

2009 

Tạp chí Giáo dục Thanh Hóa 

 
“Đổi mới phương pháp 

quản lý môn Âm nhạc” 
2009 

Báo Văn hoá thông tin 

 

“Những biện pháp nâng 

cao chất lượng dạy học 

môn Âm nhạc tại các 

trường THCS Tỉnh Thanh 

Hoá” 

2009 

Báo Thanh Hoá 

10.  
Bài hát “Chào Thăng Long 

1000 năm văn hiến” 2010 

Tuyển tập: 1000 Ca khúc Thăng 

Long Hà Nội – NXB Âm nhạc – 

2010.  

11.  
“Giải pháp nâng cao chất 

lượng đào tạo ngành âm 

nhạc” 

2010 

Tập san Thông tin khoa học 

trường Cao đẳng VHNT Thanh  

Hóa 

12.  
“Kỹ năng thực hành – yếu 

tố quan trọng hàng đầu cần 
2010 

Tập san Thông tin khoa học 

trường Cao đẳng VHNT Thanh  



được quan tâm trong đào 

tạo Âm nhạc” 

Hóa 

13.  

“Khoa Âm nhạc Trường 

CĐVHNT Thanh Hoá với 

việc thực hiện đào tạo theo 

nhu cầu xã hội” 

2010 

Tập san Thông tin khoa học 

trường Cao đẳng VHNT Thanh 

 Hóa 

14.  
“Thu hút người học Âm 

nhạc – một bài toán cần có 

nhiều giải pháp” 

2010 

Tập san Thông tin khoa học 

trường Cao đẳng VHNT Thanh  

Hóa 

 
“Sầm Sơn- Kho tàng vô tận 

cho các chủ đề âm nhạc” 
2011 

Tập san Văn hoá cơ sở 

 

Tác phẩm:  “Sầm Sơn biển 

quê Thanh” 

 
2011 

Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam 

năm 2011. 

Đĩa DVD “Đường về Thanh Hóa” 

do UBND tỉnh Thanh Hóa phát 

hành năm Du lịch Quốc gia 2012. 

 

“Kỹ năng thực hành- vấn 

đề cần được quan tâm trong 

đào tạo âm nhạc” 

2011 

Tập san Thông tin khoa học 

trường Cao đẳng VHNT Thanh H 

óa 

 

“Nâng cao chất lượng đào 

tạo hệ Sư phạm Âm nhạc – 

Một nhiệm vụ quan trọng 

chuẩn bị cho đào tạo Đại 

học tại trường ĐH VH, TT 

& DL Thanh Hoá” 

2012 

- Bài viết đăng tập san khoa học 

của trường số 01 tháng 4 năm 

2012  

 

“Những bài hát viết về 

Thanh Hoá và giá trị trong 

đời sống tinh thần người xứ 

Thanh” 

 

2012 

- Bài viết đăng tập san khoa học 

của trường số 02 tháng 10 năm 

2012  

 

Tác phẩm nhạc đàn “Giai 

điệu quê hương”  
2013 

Tiết mục đạt giải Huy chương 

Vàng – Liên hoan đàn Piano KTS 

– Bộ GD - ĐT năm 2013;  

- Giải B – Giải thưởng Lê Thánh 

Tông – Thanh Hóa 2013. 

 
Một số tác phẩm âm nhạc 

chọn lọc 1999 đến nay 

Các tạp chí Văn nghệ xứ Thanh, 

Văn hoá thông tin Thanh Hoá, 

Báo Thanh Hoá 

 
“Đào tạo Thanh nhạc bậc 

Đại học tại Thanh Hoá cần 
2013 

- Bài viết đăng tập san khoa học 

của trường số 4 tháng 4 năm 2013  



có hướng đi và cơ chế phù 

hợp” 

 

“Hình tượng Bác Hồ trong 

các sáng tác Âm nhạc” 
2013 

Tập san Thông tin khoa học 

trường Đại học VH, TT & DL 

Thanh Hoá – Kỷ yếu hội thảo 

khoa học "Hồ Chí Minh với văn 

hóa Việt Nam" 

 

“Hàm Rồng – Chủ đề của 

những sáng tác Âm nhạc có 

giá trị trong đời sống tinh 

thần người dân xứ Thanh” 

2014 

- Bài viết đăng tập san khoa học 

của trường số 6 tháng 01 năm 

2014  

 

Bài hát “Tiếng biển” 

2014 

Giải Nhạc sĩ xuất sắc – Bộ VH,TT 

& DL – Số 2218 – QĐ – 

BVHTTDL – 28/6/2015; 

Giải B – Giải thưởng Lê Thánh 

Tông năm 2015. 

 

“Đổi mới đào tạo Thanh 

nhạc tại trường ĐHVH,TT 

& DL Thanh Hoá hướng tới 

phục vụ theo nhu cầu xã 

hội” 

2015 

- Bài viết đăng tập san khoa học 

của trường số 10 tháng 6 năm 

2015  

 
Bài hát “Khát vọng tuổi trẻ 

PTSC Thanh Hoá” 2016 

Tiết mục đạt giải A - Hội thi Tổng 

công ty PTSC – Tập đoàn dầu khí 

Việt Nam – Tháng 6 năm 2016. 

 

Bài hát “Bài ca Khoa học – 

Công nghệ Thanh Hoá” 

2016 

Đăng trong Kỷ yếu Hội thảo 

KHCN – Bộ Khoa học - Công 

nghệ - Tháng 9/2016. 

- Tạp chí Khoa học – Công nghệ 

Thanh Hoá, ISSN 1859-1965- 

Tháng 9/2016. 

 

Bài hát “Quảng Trung quê 

hương tôi” 2017 

Công bố tại Lễ đón nhận Danh 

hiệu Xã đạt chuẩn “Nông thôn 

mới” – Tháng 3/2017 – Đài PTTH 

Thanh Hóa phát chương trình. 

 

Bài hát “Nghĩa tình Việt – 

Lào” 
2017 

Công bố trong chương trình ký 

hợp tác đào tạo giữa trường ĐH 

VH,TT & DL TH với sở GD – TT 

tỉnh Hủa Phăn – CHDCND Lào – 

Tháng 3/2017; 

 
Bài hát “ Hành khúc trường 

Kiểm toán trung ương” 2017 

Công bố trong lễ kỷ niệm 20 năm 

thành lập trường tại Hà Nội – 

Tháng 4/2017. 

 
Các bài viết tham gia hội 

thảo khoa học, được chọn  
 



đăng trong kỷ yếu hội thảo 

 

 

“Thực hành biểu diễn – 

Một mô hình gắn kết giữa 

đào tạo và nhu cầu xã hội” 2012 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp 

tỉnh: Giải pháp đảm bảo chất 

lượng đào tạo đại học đáp ứng nhu 

cầu xã hội (lĩnh vực văn hoá, thể 

thao và du lịch) tháng 10 năm 

2012.  

 

 

“Hình tượng Bác Hồ trong 

các sáng tác âm nhạc”. 
2013 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp 

tỉnh: Hồ Chí Minh và văn hoá Việt 

Nam. Tháng 5 năm 2013 

 

“Hàm Rồng – Chủ đề của 

những sáng tác âm nhạc có 

giá trị lớn trong đời sống 

tinh thần người xứ Thanh”. 

2014 

Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp 

tỉnh: Hàm Rồng – Địa danh lịch 

sử, văn hoá đặc biệt của xứ Thanh. 

Tháng 3 năm 2014.  

 

“Cách mạng tháng Tám – 

Nguồn cảm hứng đối với 

người làm lĩnh vực âm 

nhạc”.     

2015 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp 

tỉnh: Thanh Hoá – 70 năm phát 

huy giá trị di sản cách mạng tháng 

Tám (1945 - 2015).  

 

“Mở rộng thị trường đào 

tạo lĩnh vực Âm nhạc tại 

Lào và Thái Lan – Hướng 

đi mới của trường Đại học 

VH,TT & DL Thanh Hóa” 

2016 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc 

tế: 

Giáo dục Đại học trong bối cảnh 

hội nhập cộng đồng kinh tế Asean. 

 

 


