
<Mẫu 5 - Lý lịch khoa học>

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY VY 

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 26/8/1975

4. Nơi sinh: Bình Dương

5. Nguyên quán: Đồng xá- Kiến An (Hải Dương)

6. Đơn vị công tác:

Chương trình: Văn hóa học

Khoa: Khoa học Xã hội và Nhân văn

7. Học vị cao nhất: Thạc sĩ  Năm đạt học vị: 2007

8. Chức danh khoa học:

Phó Giáo sư Năm công nhận: … Nơi công nhận:………

Giáo sư Năm công nhận: … Nơi công nhận:………

9. Chức danh nghiên cứu: .....................................................................................................................

10. Chức vụ: Phó Giám đốc chương trình 

11. Liên lạc: 

TT Cơ quan Cá nhân

1 Địa chỉ

Chương  trình:  Văn  hóa  học,  Khoa
Khoa  học  Xã hội  và  Nhân văn,  Đại
học Thủ Dầu Một, 06 Trần Văn Ơn,
Phường Phú Hòa, Thành phồ Thủ Dầu
Một, Tỉnh Bình Dương

180/18  Yersin,  Phường
Hiệp Thành,  Thành phồ Thủ

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

2 Điện thoại/ fax 0903309825

3 Email thuyvy.vh04@gmail.com

12. Trình độ ngoại ngữ: 

T
T

Tên ngoại ngữ

Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu

Tố
t

Kh
á

T
B

Tố
t

Khá TB Tố
t

Khá TB Tố
t

Khá TB

1 Trung văn x x x x
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2 Anh văn x x x x

13. Thời gian công tác:

Thời gian Nơi công tác Chức vụ

2007- 2012 Khoa Văn hóa học, Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp.HCM

Thư ký

12.2012– 5. 2016 Trung  tâm  Văn  hóa  học  Lý  luận  và  Ứng
dụng, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia Tp.HCM

Nghiên cứu viên

6. 2016 - nay
Khoa  Khoa  học  Xã  hội  và  Nhân  văn,  ĐH
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Giảng viên

2



14. Quá trình đào tạo:

Bậc đào
tạo

Thời gian Nơi đào tạo
Chuyên
ngành

Tên luận án tốt nghiệp

Đại học 1999-2003
ĐH  KHXH&NV,,
ĐHQG Tp.HCM

Văn học

Đại học 2012-2015
ĐH  KHXH&NV,,
ĐHQG Tp.HCM

Ngữ  văn
Trung Quốc

Thạc sĩ 2004-2007
ĐH  KHXH&NV,,
ĐHQG Tp.HCM

Văn hoá học

Phong  trào  Đông  Kinh  Nghĩa
Thục trong tiến trình lịch sử văn
hóa dân tộc

NCS 2015-
ĐH  KHXH&NV,,
ĐHQG Tp.HCM

Văn hoá học

Sự biến động giá trị văn hoá ở
Đô thị Việt Nam cuối thế kỷ XIX
đầu thế kỷ XX (Trường hợp Hà
Nội) (đang thực hiện)

15. Các khóa đào tạo khác (nếu có):

Văn bằng/ Chứng chỉ Thời gian Nơi đào tạo Tên khóa đào tạo

Lí luận Giảng dạy SĐH 2007 ĐHKHXH&NV

Tin học ứng dụng 2013 ĐHKHXH&NV

Anh văn B 2015 ĐH Tự nhiên

Nghiệp vụ Sư phạm 2017 ĐH Thủ Dầu Một

16. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu:

16.1 Lĩnh vực chuyên môn:

- Lĩnh vực: Văn hoá học, Văn học.

- Chuyên ngành: Văn hoá Việt Nam, Văn học.

16.2 Hướng nghiên cứu:

1. Nghiên cứu các vấn đề về Giá trị văn hóa Việt Nam, Lịch sử văn hóa Việt Nam (đặc biệt
giai đọan đầu thế kỷ XX);

2. Nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực Văn hóa học Ứng dụng;

3. Văn hoá Nam Bộ. (Tây Nam bộ và Đông Nam bộ).

II. NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO

1. Đề tài/ dự án:

TT Tên đề tài/ dự án

Mã số & 

cấp quản lý/ Thuộc
chương trình

Thời
gian
thực
hiện

Kinh
phí

(triệu
đồng)

Chủ
nhiệm/

Tham gia

Ngày
nghiệm

thu

Kết
quả
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1
“Văn hoá người Việt miền
Tây  Nam Bô”̣

Cấp Trọng điểm –
ĐHQG-HCM. Mã

số B2009-18b-
01TĐ

2009-
2011

500
Tham

gia
2012 Khá

2

“Hệ giá trị Viêṭ Nam 
trong thời kỳ công nghiêp̣
hóa, hiêṇ đại hóa và hội 
nhập quốc tế”

Cấp Nhà nước. Mã
số KX.04.15/11-15

2012-
2015

2.150
Tham

gia
7-1-
2016

Xuất
sắc

3
“Triết lý giáo dục Việt 
Nam - từ truyền thống 
đến hiện đại”

Cấp Nhà nước. Mã
số KHGD/16-

20.ĐT.011 

2017-
2020

3.450
Tham

gia

Đang
thực
hiện

2. Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh:

TT
Tên sinh viên,

học viên cao học,
nghiên cứu sinh 

Tên Khóa luận/luận
văn/ luận án

Năm tốt
nghiệp

Bậc
đào tạo

Vai trò
hướng dẫn

(chính hay
phụ)

Sản phẩm
của đề tài/

dự án

(chỉ ghi mã
số)

1
Đặng  Thị  Hà
Phương

Chủ đề gia đình trong
sáng  tác  của  Tự  Lực
văn đoàn 

2018
Cử
nhân

Hướng  dẫn
chính

III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách: 

1.1 Sách xuất bản Quốc tế:

TT Tên sách
Nhà xuất

bản

Năm
xuất
bản

Tác giả/ 
đồng tác

giả

Bút
danh

Sản phẩm của
đề tài/ dự án
(chỉ ghi mã

số)

1.2. Sách xuất bản trong nước: 

TT Tên sách
Nhà xuất

bản

Năm
xuất
bản

Tác giả/ 
đồng tác

giả

Bút
danh

Sản phẩm
của đề tài/

dự án
(chỉ ghi mã

số)

1 100 năm Đông Kinh Nghĩa Thục. Tri Thức 2008
Đồng tác

giả

2 Văn hoá  người  Việt  vùng  Tây  Nam Bộ Văn hoá 2013 Đồng tác B2009-18b-
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(Trần Ngọc Thêm cb)
ISBN: 978-604-68-0522-9

Văn nghệ
TPHCM

(tái bản
2014)

giả 01TĐ

3
Việt Nam học: Những phương diện văn 
hoá truyền thống. 

Khoa học
xã hội

2015
Đồng tác

giả

4
Hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến
hiện đại và con đường đi tới tương lai

Văn hoá
Văn nghệ
TPHCM

2016
Tham

gia thực
hiện

KX.04.15/11
-15

2. Các bài báo:

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế:

TT
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp

chí, trang đăng bài viết, năm xuất bản

Số hiệu ISSN
(ghi rõ thuộc

ISI hay không)

Điểm
IF

Sản phẩm của
đề tài/ dự án
(chỉ ghi mã

số)

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước:

TT
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp

chí, trang đăng bài viết, năm xuất bản
Số hiệu ISSN

Sản phẩm
của đề tài/ dự

án
(chỉ ghi mã

số)

Ghi
chú

1

Nguyễn Thị Thuý Vy. Nhận thức về vai trò của văn
hoá đối với quá trình phát triển đất nước của Đông
Kinh Nghĩa Thục.//In trong: Những vấn đề khoa học
xã hội và nhân văn. Chuyên đề văn hoá học (Tập 1).
NXB Đại học quốc gia TP. HCM

ISBN: 978-
604-73-1876-6

2

Nguyễn Thị Thuý Vy. Tính trọng nghĩa người Việt 
Tây Nam bộ (qua ca dao dân ca).//In trong: Những 
vấn đề khoa học xã hội và nhân văn. Chuyên đề văn 
hoá học (Tập 2). NXB Đại học quốc gia TP. HCM

ISBN: 978-
604-73-3963-1

3

Nguyễn Thị Thuý Vy. Vai trò của báo chí trong sự 
biến động hệ giá trị văn hóa ở đô thị Việt Nam cuối thế kỉ
XIX đầu thế kỉ XX (trường hợp Nam Kỳ). Tạp chí Khoa 
học, ĐHSP Tp.HCM, Vol. 14, No.8 (2017): tr. 186-195

4

Nguyễn Thị Thuý Vy. So sánh thái độ của Việt Nam
và Nhật bản đối với công cuộc Âu hóa: Cái nhìn từ 
lý thuyết loại hình văn hóa.//In trong: Một số vấn đề 
khoa học xã hội và nhân văn (Chuyên đề văn hoá 
học). NXB Đại học quốc gia TP. HCM, tr 621-631, 
2019.

ISBN: 978-
604-73-6622-4

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/ Hội thảo Quốc tế:

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/ Hội thảo, Số hiệu ISBN Sản phẩm của Ghi
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thời gian tổ chức, nơi tổ chức
đề tài/ dự án
(chỉ ghi mã

số)
chú

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/ Hội thảo trong nước (có quy mô tổ chức cấp Trường hoặc tương
đương trở lên):

TT
Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/ Hội thảo, thời gian tổ

chức, nơi tổ chức

Số
hiệu
ISBN

Sản phẩm
của đề tài/
dự án (chỉ
ghi mã số)

Ghi
chú

1
Nguyễn Thị Thuý Vy. Tính trọng nghĩa người Việt Tây Nam
bộ, Hội thảo khoa học cấp Trường: Văn hoá phi vật thể Tây
Nam Bộ, Khoa Văn hoá học, 2011, ĐH KHXH&NV, TP.HCM

NCKH cấp
trọng điểm

Đại học
Quốc gia TP.

HCM

2

Nguyễn Thị  Thuý Vy. Tính trọng nghĩa – một giá trị  đặc
trưng của văn hoá người Việt Tây Nam bộ. Hội thảo khoa học
cấp Quốc gia: Việt Nam học: Những phương diện văn hoá
truyền thống. 2015, Viện Từ điển học và Bách khoa thư &
Đại học quốc tế Hồng Bàng.

3

Nguyễn Thị Thuý Vy. Vai trò của báo chí trong sự biến động
giá trị văn hóa ở đô thị Đông Nam bộ đầu thế kỷ XX. Hội thảo
khoa học cấp Trường: Văn học Đông Nam bộ thế kỷ XX,
2017– ĐH  Thủ Dầu Một.

4
Nguyễn Thị Thuý Vy. Tính trọng nghĩa – một trong những
nội dung cơ bản của Ca dao, dân ca Nam bộ.  Hội thảo khoa
học Trẻ 2019– ĐH  Thủ Dầu Một.

5

Nguyễn Thị Thuý Vy. Sự tương đồng và khác biệt của
phong trào Duy tân ở hai đô thị Sài Gòn và Hà Nội
đầu thế kỷ XX qua các biên khảo của Sơn Nam. Hội
thảo khoa học cấp Trường: "Sơn Nam với văn học và văn hóa
Nam bộ", 2019– ĐH  Thủ Dầu Một.

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG 

1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ:

T
T

Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp
Năm
cấp

2. Bằng phát minh, sáng chế:

TT Tên bằng
Sản phẩm của
đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
Số hiệu

Năm
cấp

Nơi cấp
Tác giả/
đồng tác

giả
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3. Bằng giải pháp hữu ích:

TT Tên giải pháp
Sản phẩm của
đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
Số hiệu

Năm
cấp

Nơi cấp
Tác giả/
đồng tác

giả

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu:

TT
Tên công nghệ/ giải  pháp hữu ích

 đã chuyển giao
Hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng

Năm
chuyển

giao

Sản phẩm của đề tài/
dự án

(chỉ ghi mã số)

V. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các chương trình, hội đồng khoa học cấp Quốc gia, Quốc tế: 

T
T

Thời gian Tên chương trình Chức danh

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội
nghị, Hội thảo về KH&CN cấp Quốc gia, Quốc tế:

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị, Hội thảo Chức danh

3. Tham gia làm việc tại Trường  Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời:

T
T

Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia

1 2008-2010 Trường Trung cấp nghiệp vụ du lịch Mai Linh Thỉnh giảng

2 2008-2010 Trường CĐ Văn hoá nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn Thỉnh giảng

3 2008-2015 Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại Tp. HCM Thỉnh giảng

4 2008-2015 Đại học quốc tế Hồng Bàng Thỉnh giảng

5 2008-2015 Đại học Hoa Sen Thỉnh giảng

6 2017-2018 Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Tp. HCM Thỉnh giảng

7 2018-2019 Đại học Sư phạm Vân Nam, Trung Quốc Thỉnh giảng

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị
Bình Dương, ngày  28  tháng  6   năm 2019

Người khai
(Họ tên và chữ ký)

Nguyễn Thị Thúy Vy
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	16.2 Hướng nghiên cứu:
	2. Nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực Văn hóa học Ứng dụng;
	3. Văn hoá Nam Bộ. (Tây Nam bộ và Đông Nam bộ).
	II. NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO
	1. Đề tài/ dự án:
	TT
	Tên đề tài/ dự án
	Mã số &
	cấp quản lý/ Thuộc chương trình
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí
	(triệu đồng)
	Chủ nhiệm/ Tham gia
	Ngày nghiệm thu
	Kết quả
	1
	“Văn hoá người Việt miền Tây Nam Bộ”
	Cấp Trọng điểm – ĐHQG-HCM. Mã số B2009-18b-01TĐ
	2009-2011
	500
	Tham gia
	2012
	Khá
	2
	“Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”
	Cấp Nhà nước. Mã số KX.04.15/11-15
	2012-2015
	2.150
	Tham gia
	7-1-2016
	Xuất sắc
	3
	“Triết lý giáo dục Việt Nam - từ truyền thống đến hiện đại”
	Cấp Nhà nước. Mã số KHGD/16-20.ĐT.011
	2017-2020
	3.450
	Tham gia
	Đang thực hiện
	2. Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh:
	TT
	Tên sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh
	Tên Khóa luận/luận văn/ luận án
	Năm tốt nghiệp
	Bậc đào tạo
	Vai trò hướng dẫn
	(chính hay phụ)
	Sản phẩm của đề tài/ dự án
	(chỉ ghi mã số)
	1
	Đặng Thị Hà Phương
	Chủ đề gia đình trong sáng tác của Tự Lực văn đoàn
	2018
	Cử nhân
	Hướng dẫn chính
	III. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
	Nguyễn Thị Thuý Vy. Tính trọng nghĩa – một trong những nội dung cơ bản của Ca dao, dân ca Nam bộ. Hội thảo khoa học Trẻ 2019– ĐH Thủ Dầu Một.
	Nguyễn Thị Thuý Vy. Sự tương đồng và khác biệt của phong trào Duy tân ở hai đô thị Sài Gòn và Hà Nội đầu thế kỷ XX qua các biên khảo của Sơn Nam. Hội thảo khoa học cấp Trường: "Sơn Nam với văn học và văn hóa Nam bộ", 2019– ĐH Thủ Dầu Một.

	IV. CÁC GIẢI THƯỞNG
	1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ:
	TT
	Tên giải thưởng
	Nội dung giải thưởng
	Nơi cấp
	Năm cấp
	2. Bằng phát minh, sáng chế:
	3. Bằng giải pháp hữu ích:
	4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu:
	V. THÔNG TIN KHÁC
	1. Tham gia các chương trình, hội đồng khoa học cấp Quốc gia, Quốc tế:
	TT
	Thời gian
	Tên chương trình
	Chức danh
	2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị, Hội thảo về KH&CN cấp Quốc gia, Quốc tế:
	TT
	Thời gian
	Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị, Hội thảo
	Chức danh
	3. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời:
	TT
	Thời gian
	Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu
	Nội dung tham gia
	1
	2008-2010
	Trường Trung cấp nghiệp vụ du lịch Mai Linh
	Thỉnh giảng
	2
	2008-2010
	Trường CĐ Văn hoá nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn
	Thỉnh giảng
	3
	2008-2015
	Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại Tp. HCM
	Thỉnh giảng
	4
	2008-2015
	Đại học quốc tế Hồng Bàng
	Thỉnh giảng
	5
	2008-2015
	Đại học Hoa Sen
	Thỉnh giảng
	6
	2017-2018
	Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Tp. HCM
	Thỉnh giảng
	7
	2018-2019
	Đại học Sư phạm Vân Nam, Trung Quốc
	Thỉnh giảng

