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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:   Đoàn Văn Trường                             

Giới tính: Nam   

Ngày sinh:    14/4/1989               

Nơi sinh:   Hợp Lý - Triệu Sơn -Thanh Hóa   

Quê quán:   Hợp Lý - Triệu Sơn -Thanh Hóa         

Dân tộc:   Kinh         

Học vị cao nhất: Tiến sĩ     Năm, nhận học vị: 2018/ nước Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:   Phó Trưởng Khoa Văn hóa  - Thông tin 

Năm bổ nhiệm: 2018 

Chức vụ hiện tại Phó Trưởng Khoa Văn hóa  - Thông tin, Phó Trưởng bộ môn 

Công tác xã hội  

Đơn vị công tác hiện tại:  Khoa Văn hóa - Thông tin, Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hoá  

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Đông Yên - Đông Sơn - Thanh Hóa 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0373. 953 388      ; DĐ:   0979.283.406  

Email: dvtruongxhh@gmail.com   

Số CMND: 038089001022       Ngày cấp: 03/6/2016      Nơi cấp: Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư. 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học 

Hệ đào tạo:    Chính quy  

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế  

Ngành học:   Xã hội học  

Nước đào tạo:  Việt Nam; Năm tốt nghiệp: 2012  

2. Sau đại học 
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- Nghiên cứu sinh chuyên ngành:  Xã hội học       Năm cấp bằng: 2017 

- Nơi đào tạo:  Học viện Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học 

xã hội Việt Nam 

- Tên luận án: Biến đổi cơ cấu lao động nông thôn dưới tác động của di cư 

lao động  

hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) 

3. Ngoại ngữ:  Tiếng Anh Mức độ sử dụng: B2 

4.Tin học Tin học Mức độ sử dụng: Thành thạo 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Từ 12/2012 đến 

10/2015 

Trường Đại học Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa 

Giảng viên 

Từ 11/2015 đến 

8/2018 

Khoa Luật và Quản lý Nhà nước 

Trường Đại học Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa 

Phó Trưởng bộ môn 

CTXH 

Từ  9/2018 đến 

nay 

Khoa Văn hóa - Thông tin Trường 

Đại học Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch Thanh Hóa 

Phó Trưởng Khoa Văn 

hóa - Thông tin 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu  hoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu 

N m   t 

đ u N m 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trƣờng) 

Trách 

nhiệm tham 

gia trong đề 

tài 

1 

Tình trạng NPT ở lứa tuổi 

VTN (Qua  hảo sát tại TT 

CSSKSS thành phố Huế) 

2011-

2012 

Cấp trường 

(Đại học Khoa học 

Huế) 

CNĐT 

2 
Nghiên cứu thực trạng và đề 

xuất giải pháp xây dựng 
2016 Cấp cơ sở CNĐT 
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chương trình chi tiết ngành 

CTXH thực hiện tại trường 

ĐH VHTT & DL Thanh Hóa 

3 

Nghiên cứu tiềm năng, giải 

pháp phát triển  hông gian 

văn hóa Hàm Rồng trở thành 

 hu du lịch quốc gia (2012-

2020) 

2011-

2014 
Cấp tỉnh 

NCV + Thư 

 ý đề tài  

4 

Nghiên cứu điểm du lịch dân 

tộc học và sinh thái ở Bản 

Đốc (xã Cổ Lũng) và Bản 

Tôm (xã Ban Công) huyện Bá 

Thước, tỉnh Thanh Hóa 

2015-

2017 
Cấp tỉnh  NCV  

 

2. Các công trình  hoa học đã công bố:   

TT Tên đề tài nghiên cứu 

N m 

công 

 ố 

Tên tạp chí 

1 

Thực trạng NPT ở lứa tuổi VTN 

(Qua  hảo sát tại TT CSSKSS thành 

phố Huế)  

2013 

Tạp chí Nghiên cứu Gia đình 

và Giới (ISSN 1859-1361) tr. 

67-75 

2 

Tác động của di cư lao động đối với 

sự phát triển  inh tế xã hội của nơi 

đi và nơi đến 

2014 

Tạp chí Dân số và Phát triển 

(ISSN 0868-3506) số 1 (154)  

tr. 16-21 

3 

Vai trò của phụ nữ trong phát triển 

 inh tế hộ gia đình ở nông thôn 

huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa 

2014 

Tạp chí Dân số và Phát triển 

(ISSN 0868-3506) số 2 (155)  

tr. 12-16 

4 
Đặc trưng, nguyên nhân và những 

chiều cạnh xã hội của tử vong 
2014 

Tạp chí Dân số và Phát triển 

(ISSN 0868-3506) số 9 (162) 
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tr. 15-19 

5 Bức tranh dân số thế giới năm 2050 2014 

Tạp chí Dân số và Phát triển 

(ISSN 0868-3506)  số 10 

(163) tr. 32 

6 

Di cư nông thôn - đô thị: thách thức 

và cơ hội đối với sự phát triển  inh 

tế xã hội của nơi đi 

2014 

Tạp chí Dân số và Phát triển 

(ISSN 0868-3506) số 11 

(164-165) tr. 33-36 

7 

Tác động của di cư lao động đến 

 inh tế hộ gia đình ở nông thôn hiện 

nay 

2015 

Tạp chí Nhân lực Khoa học 

Xã hội số 9 (ISSN 0866-

756X), tr. 77-82 

8 

Tác động của di cư lao động tới  hả 

năng tiếp cận giáo dục của con cái 

tại các hộ gia đình ở nông thôn hiện 

nay 

2015 

Trong sách: Chuyển biến 

 inh tế - xã hội và giáo dục, 

Nxb Thế giới, Hà Nội, p. 

266-273.  

9 

Chính sách an sinh xã hội cho người 

cao tuổi tại huyện Gio Linh, Quảng 

Trị 

2015 

Tạp chí Dân số và Phát triển 

(ISSN 0868-3506) số 2 (166) 

tr. 27-32 

10 

Các yếu tố tác động đến giáo dục 

sức  hỏe tình dục của cha mẹ đối 

với học sinh trung học phổ thông 

2015 

Tạp chí Dân số và Phát triển 

(ISSN 0868-3506) số 3 (167) 

t.r 13-18 

11 

Những nhân tố ảnh hưởng đến quá 

trình di cư lao động: Nhìn từ góc độ 

lý thuyết 

2015 

Tạp chí Dân số và Phát triển 

(ISSN 0868-3506) số 4 (168) 

tr. 1-6 

12 
Các yếu tố liên quan đến hôn nhân ở 

Việt Nam 
2015 

Tạp chí Dân số và Phát triển 

(ISSN 0868-3506) số 5 (169) 

tr. 25-28 

13 

Vai trò giới trong xóa đói giảm 

nghèo tại các hộ gia đình nông thôn 

hiện nay 

2015 

Tạp chí Dân số và Phát triển 

(ISSN 0868-3506) số 6 (170) 

tr. 11-17 



BM04/QT03/ĐT 

14 

Nhận thức và hành vi của người dân 

về bảo vệ môi trường ở nông thôn 

hiện nay 

2015 

Tạp chí Dân số và Phát triển 

(ISSN 0868-3506) số 7 (171) 

tr. 14-18 

15 
Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao 

động nông thôn đến năm 2020 
2015 

Tạp chí Dân số và Phát triển 

(ISSN 0868-3506) số 9 (173) 

16 

Tác động của chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất nông nghiệp đến quá 

trình chuyển dịch cơ cấu lao động 

(Nghiên cứu trường hợp xã Bạch 

Sam, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng 

Yên)  

2015 

Tạp chí Dân số và Phát triển 

(ISSN 0868-3506) số 10 

(174) 

17 

Xây dựng nhóm các nghiên cứu 

nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên 

cứu  hoa học tại trường Đại học 

Văn hóa, Thể Thao và Du lịch 

Thanh Hóa 

2014 

Tạp chí Dạy và Học ngày nay 

(ISSN 1859-2694) số 12 tr. 

48-49 

18 

Phương pháp và những quy chuẩn 

giáo dục con cái trong gia đình hiện 

nay  

2015 

Tạp chí Dạy và học Ngày nay 

(ISSN 1859-2694) số 4 tr. 61-

64 

19 

Áp dụng phương pháp thảo luận 

nhóm trong giảng dạy học phần xã 

hội học tại trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

2015 

Tạp chí Dạy và học Ngày nay 

(ISSN 1859-2694) số 7 tr. 40-

43 

20 

Thiết chế văn hóa làng Di Thành - 

Huyện Triệu Sơn qua các thời  ỳ 

lịch sử 

2014 

Kỷ yếu Hội thảo  hoa học: 

“Thiết chế văn hóa và xây 

dựng, phát triển văn hóa cơ 

sở ở Thanh Hóa giai đoạn 

2013-2020” - Trường 

ĐHVHTT&DL Thanh Hóa 

tr. 214-220 
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21 
Nghiên cứu hiệu quả truyền thông 

đại chúng dưới góc độ xã hội học 
2014 

TSTTKH - Trường ĐH 

VHTT&DL Thanh Hóa số 7 

tr. 49-55 

22 
Vấn đề chung sống  hông  ết hôn 

qua số liệu điều tra Xã hội học 
2014 

TSTTKH - Trường ĐH 

VHTT&DL Thanh Hóa số 8 

tr. 40-47 

23 

Tiềm năng và giải pháp phát triển du 

lịch sinh thái cộng đồng tại các huyện 

miền Tây Thanh Hóa 

2015 

TSTTKH - Trường ĐH 

VHTT&DL Thanh Hóa số 10 

tr. 98-105 

24 

Tiềm năng và điều  iện phát triển 

ngành CTXH tại Trường Đại học 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa 

2015 

TSTTKH - Trường ĐH 

VHTT&DL Thanh Hóa số 11 

tr. 43-54 

25 

Cơ hội và thách thức của Du lịch 

Thanh Hóa trong bối cảnh hội nhập  

 

2014 

Kỷ yếu Hội thảo  hoa học: 

“Liên  ết phát triển du lịch 

Thanh Hóa, địa phương và 

Quốc tế - The Paper 

collection for the conference 

“Thanh Hoa with 

international and national 

tourism development 

lin age” Trường 

ĐHVHTT&DL Thanh Hóa 

tr. 334-346  

26 

Việc giải quyết vấn đề dân sinh tại 

Thanh Hóa từ sau Cách mạng tháng 

Tám 1945 đến nay 
2015 

Tài liệu Hội thảo  hoa học: 

“Thanh Hóa - 70 năm phát 

huy giá trị di sản Cách mạng 

tháng Tám (1945-2015)” - 

Trường ĐH VHTT&DL 

Thanh Hóa, Đại học Hồng 
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Đức, tr. 246-253 

27 

Đổi mới phương pháp giảng dạy lấy 

người học làm trung tâm trong môi 

trường giáo dục hiện nay 

2015 

Tạp  chí Giáo chức Việt Nam 

(ISSN 1959-2902) số 8 (100) 

tr. 54-58  

28 
Quan hệ mẹ chồng - nàng dâu trong 

xã hội hiện nay 
2015 

Tạp chí Người Cao tuổi 

(ISSN 1859 -2597) số 4, tr. 

44-45 

29 
Ảnh hưởng của di cư lao động đối 

với người già ở nông thôn hiện nay  
2015 

Tạp chí Người Cao tuổi 

(ISSN 1859 -2597) số 8 tr. 

14-15 

30 
Tết cổ truyền của người Mường trên 

đất xứ Thanh  
2015 

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ Thanh Hóa (ISSN 1859-

1965) số 1/2015, tr.  44-46  

31 
Di cư và mặt trái trong sản xuất 

nông nghiệp hiện nay 
2015 

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ Thanh Hóa (ISSN 1859-

1965) số 2, tr 28-31 

32 

Các lý thuyết về giới trong xã hội 

học: Quan điểm và cách tiếp cận 

 

2015 

Kỷ yếu Hội thảo  hoa học: 

“Những vấn đề giới và gia 

đình ở Nam bộ trong bối cảnh 

toàn cầu hóa”, Trường Đại 

học Thủ Dầu Một, tr. 48-55 

33 

A Case Study: Impacts Of Labor 

Migration On Structural Changes 

Of Rural Labor Today 

2015 

MinSCAT, EDS Business 

School and TUSCT 

RESEARCH JOURNAL, 

Volume 2, Number 2, 

October 5-6, 2015, pp.15-22  

34 

Impacts of structural change of 

labour and employment on the of 

rural households 

2015 

Viet Nam Population News 

(ISSN 1859-008X) No 76, Jul 

– Sep 2015 tr. 5-6  
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35 
Tết cổ truyền của người Thái trên 

đất xứ Thanh  
2016 

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ Thanh Hóa (ISSN 1859-

1965) số 1/2016, tr. 52-53  

36 

Các yếu tố ảnh hưởng đến vai trò 

giới trong hoạt động thực hiện chính 

sách xóa đói giảm nghèo ở nông 

thôn hiện nay 

2016 

Tạp chí Khoa học Đại học 

Mở thành phố Hồ Chí Minh 

(1859-3453) số 3(48) 2016, 

tr. 139-150  

37 

Vai trò của nhân viên công tác xã 

hội trong mô hình hỗ trợ người cao 

tuổi tiếp cận với chính sách an sinh 

xã hội 

2016 
Tạp chí Người Cao tuổi 

(ISSN 1859 -2597)  

38 

Tác động của sự thiếu vắng cha mẹ 

ở nông thôn đến sự giáo dục và hình 

thành nhân cách trẻ 

2016 
Tạp chí Người Cao tuổi 

(ISSN 1859 -2597)  

39 

Ảnh hưởng của di cư lao động nữ 

nông thôn đến phát triển  inh tế hộ 

gia đình 

2016 
Tạp chí Dân số và Phát triển 

(ISSN 0868-3506) số 3 (178)  

40 

Những nhân tố ảnh hưởng đến tình 

trạng thất nghiệp và thiếu việc làm 

của thanh niên huyện Nghĩa Khánh, 

Nghệ An  

2016 
Tạp chí Dân số và Phát triển 

(ISSN 0868-3506) số 4 (179) 

41 

Những suy ngầm của giảng viên về 

nghiên cứu  hoa học tại Trường Đại 

học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa 
2015 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: 

“Nâng cao năng lực quản lý 

và chất lượng đào tạo tại 

Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa”, Trường Đại học Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa, tr.23-26  



BM04/QT03/ĐT 

42 

Sự tham gia của trẻ em vào các hoạt 

động lao động  inh tế hộ gia đình - 

Qua phân tích số liệu điều tra xã hội 

học 

2016 

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ Thanh Hóa (ISSN 1859-

1965) số 2/2016  

43 

Phản ứng của người vợ trước những 

hành vi bạo lực của người chồng 

(Nghiên cứu trường hợp tại xã Phú 

Diên huyện Phú Vang tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

2016 

Tạp chí Khoa học Xã hội 

miền Trung (ISSN 1858 - 

2635), số 3/2016 

44 

Đôi điều suy nghĩ về “tính gia 

trưởng” trong các gia đình ở Thanh 

Hóa 

2016 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: 

“Giải pháp phát huy giá trị 

truyền thống của con người 

Thanh Hoá đáp ứng yêu cầu  

CNH-HĐH và Hội nhập quốc 

tế”, Trường Đại học Hồng 

Đức Thanh Hóa, tr. 286-291  

45 

Nâng cao nhận thức cộng đồng về 

nghề CTXH trong bối cảnh hội 

nhập hiện nay 

2016 

TSTTKH - Trường ĐH 

VHTT&DL Thanh Hóa số 13 

tr. 113-118 

46 

Biến đổi cơ cấu việc làm của phụ nữ 

phường Kim Dinh, Bà Rịa Vũng 

Tàu dưới tác động của quá trình đô 

thị hóa 

2016 
Tạp chí Dân số và Phát triển 

(ISSN 0868-3506) số 5 (180)  

47 
Hiểu về nghề công tác xã hội trong 

bối cảnh hội nhập hiện nay 
2016 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 

“Xây dựng chương trình đào 

tạo ngành CTXH đáp ứng 

nhu cầu xã hội” Trường Cao 

đẳng Sư phạm TP. HCM 

48 
Tác động của chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất nông nghiệp đến quá 
2015 

Tạp chí Dân số và Phát triển 

(ISSN 0868-3506) số 10 
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trình chuyển dịch cơ cấu lao động (174) 

49 

Một số  inh nghiệm xây dựng 

chương trình đào tạo ngành CTXH 

tại Trường Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa 

6/2016 
Tạp chí Dạy và học Ngày nay 

(ISSN 1859-2694)  

50 

Tác động của di cư lao động đến 

phát triển  inh tế hộ gia đình ở nông 

thôn Thanh Hóa hiện nay  

2016 

Kỷ yếu Hội thảo  hoa học 

“Hội nghị Khoa học cán bộ 

trẻ và Học viên sau đại học 

năm 2016” Trường Đại học 

Khoa học xã hội và Nhân văn 

Hà Nội 

51 

Lý thuyết về phát triển  inh tế của 

Lewis và vận dụng trong nghiên 

cứu về biến đổi cơ cấu lao động 

dưới tác động của di cư lao động  

2016 
Tạp chí Lao động và Công 

Đoàn số 10  

52 

Tác động của di cư lao động nữ 

nông thôn đến phát triển  inh tế hộ 

gia đình ở nông thôn Thanh Hóa 

hiện nay  

2016 
Tạp chí Lao động và Công 

Đoàn số 9   

53 

Biến đổi cơ cấu lao động nông thôn 

dưới tác động của di cư lao động  

(Nghiên cứu trường hợp tại huyện 

Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa) 

2016 

Tạp chí Nhân lực Khoa học 

Xã hội số 10 (ISSN 0866-

756X) 

54 

Mô hình lý thuyết “lực hút - đẩy” và 

vận dụng trong nghiên cứu về biến 

đổi cơ cấu lao động nông thôn dưới 

tác động của di cư lao động   

 

Tạp chí Nhân lực Khoa học 

Xã hội số 11 (ISSN 0866-

756X) 

55 
Mức độ đáp ứng với công việc của 

sinh viên sau tốt nghiệp qua đánh 

11/201

6 

Kỷ yếu HT "Giáo dục Đại 

học trong bối cảnh hội nhập 



BM04/QT03/ĐT 

giá của người sử dụng lao động 

( hảo sát trường hợp tại thành phố 

Thanh Hóa)  

cộng đồng  linh tế ASEAN 

(AEC)" 

 

56 

Tác động của di cư lao động đến 

phát triển  inh tế hộ gia đình ở nông 

thôn Thanh Hóa hiện nay   

 

Sách  ỷ yếu "Việt Nam trong 

chuyển đổi - Các hướng tiếp 

cận liên ngành" Trường Đại 

học Khoa học xã hội và Nhân 

văn Hà Nội, NXB ĐHQG 

HN, ISBN 978-604-62-6932-

8 

57 

Một số giải pháp tăng cường hoạt 

động xúc tiến quảng bá cho du lịch 

 hu 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" 

58 

Bài học  inh nghiệm của Việt Nam 

trong xây dựng mô hình du lịch trên 

cơ sở  hai thác các giá trị văn hóa 

tộc người và sinh thái ở một số địa 

phương trong cả nước   

 

 

Kỷ yếu hội thảo  hoa 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” 

59 

" Vai trò của an sinh xã hội đối với 

trẻ em lao động sớm (Nghiên cứu 

trường hợp tại TP. Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa"  

 

- Kỷ yếu HT KH Quốc tế " 

Dịch vụ công tác xã hội với 

trẻ em lao động sơm và bị 

mua bán " năm 2018 (ISBN 

978 - 604 - 65 - 3274 - 3 ) 

60 " Mức độ đáp ứng với công việc của tháng - Kỷ yếu HT KH Quốc tế 



BM04/QT03/ĐT 

sinh viên sau tốt nghiệp qua đánh 

giá của người lao động và người sử 

dụng lao động"  

 

8/2017 "Giáo dục đại học trong bối 

cảnh hội nhập Cộng đồng 

 inh tế ASEAN , (ISBN 

978604773761 - 1) 

61 

Giải pháp cải thiện năng lực NCKH 

cho CBGV trường ĐHVHTT&DL 

Thanh Hóa -   

 

tháng 

6/2018   

Tài liệu HTKH cấp trường 

"Đổi mới, nâng cao chất 

lượng NCKH của đội ngũ 

CBGV nhà trường trong giai 

đoạn hiện nay" (đồng tác giả) 

62 

" Buôn bán trẻ em ở Việt Nam hiện 

nay : Nguyên nhân - Thực trạng và 

những giải pháp định hướng"  

 

 

Kỷ yếu HT KH Quốc tế " 

Dịch vụ công tác xã hội với 

trẻ em lao động sơm và bị 

mua bán " năm 2018 (ISBN 

978 - 604 - 65 - 3274 - 3 ) 

 

   

 


