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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 LƯỢC 

Họ và tên: Đậu Thị Thùy                                                Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh:  29/11/1983, Nơi sinh: Vạn Hòa, Nông Cống, Thanh Hóa. 

Quê quán: Vạn Hòa, Nông Cống, Thanh Hóa. Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ, Năm: 2007, Nước nhận học vị: Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:             Năm bổ nhiệm:  

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên khoa Văn hóa xã hội 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa. 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: P401, Nhà 16D1, Chung cư Đông Phát, Phường 

Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa. 

Điện thoại liên hệ:  DĐ: 0913.352.688 E-mail: dauthithuy.ch16vhvn@gmail.com 

Số CMND: 17162606562,  Ngày cấp: 29/11/2001, Nơi cấp: Công an Thanh Hóa. 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Đại học Hồng Đức 

Ngành học: Ngữ văn 

Nước đào tạo: Việt Nam . Năm tốt nghiệp: 2007 

Bằng đại học 2:                  Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Văn học Việt Nam Năm cấp bằng: 2011 

Nơi đào tạo: Đại học Vinh 

3. Ngoại 

ngữ,tin 

1. Tiếng Anh 

2. Tin 

Mức độ sử dụng:  Trung bình  

Mức độ sử dụng: Thành thạo 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Từ tháng 7/2011 đến Trường Đại học Văn hoá, Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ 
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10/2014 Thể thao và Du lịch Thanh 

Hoá 

Từ tháng 10/2014 

đến nay 

Trường Đại học Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch Thanh 

Hoá 

Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ 

kiêm 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/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách 

nhiệm tham 

gia trong đề 

tài 

1.  

"Nghiên cứu xây dựng vị trí việc 

làm, cơ cấu chức danh và số lượng 

người làm tăng thêm thực hiện theo 

cơ chế tự chủ của trường ĐHVH 

TT&DL Thanh Hóa"  

2016- 2017 Cấp trường 
Nghiên cứu 

viên 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

TT Tên công trình Năm 

công bố 

Tên tạp chí 

1 

Chuẩn mực đạo đức người 

phụ nữ nhìn từ góc độ dư 

luận xã hội 

2014 
Bài đăng tạp chí Văn hóa nghệ thuật sô 

361, năm 2014 (ISSN 0866 - 8655) 

2 

Nghiên cứu giảng dạy môn 

Thông tin dư luận xã hội ở 

Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch theo 

yêu cầu đổi mới nội dung 

chương trình đào tạo 

2014 
Tạp chí giáo dục số đặc biệt tháng 7 năm 

2014 (ISSN 0966 - 7476) 

3 
Học tập và nghiên cứu môn 

Thông tin dư luận xã hội 
2014 

Tạp chí Dạy và học Ngày nay, số tháng 6 

năm 2014 (ISSN 1859 – 2694) 
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của sinh viên Trường Đại 

học văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hóa theo 

học chế tín chỉ 

4 
Dư luận xã hội và văn hóa 

cổ truyền 
2014 

Tạp chí Xứ Thanh, số tháng 5 năm 2014 

 

5 
Địa danh Hàm Rồng từ góc 

nhìn văn hóa  
4/2016 

Tạp chí Xứ Thanh số 249 tháng 4/2016 

6 
Đổi mới phương pháp dạy 

học bậc ĐH  
11/016 

Kỷ yếu hội thảo cơ sở "Phương pháp dạy 

tiếng việt cho lưu học sinh Lào tại trường 

ĐHVH TT&DL Thanh Hóa"  

7 

Vai trò của kiểm huấn viên 

trong quá trình thực hành 

thực tập của sinh viên 

ngành CTXH  

11/2016 

Kỷ yếu hội thảo cơ sở " Nghiên cứu thực 

trạng và đề xuất giải pháp biên soạn 

chương trình chi tiết ngành CTXH tại 

trường ĐHVH TT&DL Thanh Hóa"  

8 

Phong trào "mỗi làng một 

sản phẩm" của Nhật Bản và 

kinh nghiệm đối với công 

tác bảo tồn và phát huy giá 

trị nghề thủ công truyền 

thống Thanh Hóa  

11/2016 

 Kỷ yếu hội thảo cơ sở "Nghiên cứu các 

giải pháp bảo tồn phát huy giá trị làng 

nghề truyền thống Thanh Hóa trong giai 

đoạn hiên nay" 

 

9 

Viết hoa trong văn bản 

hành chính - Ngữ pháp 

tiếng Việt   

11/2016 

Kỷ yếu hội thảo cơ sở "Phương pháp dạy 

tiếng việt cho lưu học sinh Lào tại trường 

ĐHVH TT&DL Thanh Hóa"  

10 

Bảo tồn khu di tích Nguyễn 

Chích góp phần phát triển 

khu diu lịch xứ Thanh -  

11/2016 

Kỷ yếu hội thảo cơ sở " Nghiên cứu đề 

xuất giải pháp phát triển kinh tế du lịch 

gắn với bảo tồn phát huy giá trị di sản 

văn hóa Thanh Hóa trong bối cảnh kinh 

tế thị trường và hội nhập quốc tế" tháng  

 

11 
" Những khó khăn trong 

triển khai các tiêu chuẩn 

tháng 

5/2018   

Kỷ yếu HT KH Quốc tế " Đào tạo các 

lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, thể thao và 
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đánh giá chất lượng giáo 

dục tại trường ĐHVH 

TT&DL Thanh Hóa"  

 

du lịch trong thời kỳ hội nhập" (ISBN 

978 - 604 -77 - 4713 - 9) (đồng tác giả) 

 

 

                 

 

 

 


