
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VĂN HÓA  

VÀ NGUỒN NHÂN LỰC THANH HÓA 

 

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Văn hóa và Nguồn nhân lực Thanh Hóa là đơn 

vị trực thuộc trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.  

Tiền thân là Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Công nghệ, Phát triển 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được thành lập theo Quyết định số 1175/QĐ-ĐHHĐ 

ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa. 

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Văn hóa và Nguồn nhân lực Thanh Hóa được 

thành lập theo Quyết định số 1114/QĐ-ĐVTDT ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Hiệu 

trưởng trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

II. GIỚI THIỆU 

Tên giao dịch tiếng Anh: Thanh Hoa center of human resource and cultural 

development research 

Tên giao dịch tiếng Việt: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Văn hóa và Nguồn 

nhân lực Thanh Hóa 

Trụ sở của trung tâm: Phòng 405 nhà A, cơ sở 1 trường Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa, số 561 Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa. 

Email: ttncptvhxhnnlth@gmail.com 

III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ 

1. Chức năng  

- Nghiên cứu, hỗ trợ các nhân tố tích cực, chuyển giao kiến thức khoa học, phát 

triển và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và nguồn nhân lực tại Thanh Hóa. 

- Tư vấn, nghiên cứu, hỗ trợ, phát triển, thẩm định dự án và phối hợp đào tạo, 

chuyển giao kiến thức trong nghiên cứu và thực hành, điều phối hợp tác theo nhu cầu, 

nhằm đưa lại những nhận thức mới, phương pháp tiếp cận mới, cách làm mới trong lĩnh 

vực văn hóa và nguồn nhân lực tại Thanh Hóa. 

2. Nhiệm vụ 

2.1. Nghiên cứu khoa học 

- Nghiên cứu các hoạt động văn hóa dưới cách tiếp cận đánh giá văn hóa truyền 

thống và hướng đến bảo tồn và phát huy tích cực phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã 

hội trong bối cảnh hiện nay. 
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- Phối hợp nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn với các Viện, 

các Trung tâm và các tổ chức khoa học của các ngành ở Trung ương và địa phương.           

2.2. Tư  vấn phát triển 

- Tham gia nghiên cứu, đào tạo và tư vấn chính sách thuộc các lĩnh vực văn hóa và 

phát triển nguồn nhân lực phù hợp với tỉnh Thanh Hóa, góp phần thực hiện các nhiệm 

vụ phát triển nguồn nhân lực, phát triển kinh tế - xã hội, phát triển cộng đồng, bảo vệ 

môi trường, bảo tồn văn hóa, v. v  

- Tổ chức các hội thảo khoa học, các hoạt động tư vấn, phản biện các đề tài, dự án 

tronng các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của tỉnh, của các địa phương.      

2.3. Bồi dưỡng nghiệp vụ 

- Tham gia tổ chức các khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức và các kỹ năng liên quan 

đến nhiệm vụ  tư vấn phát triển, đáp ứng nhu cầu xã hội. 

- Tham gia đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn 

cho các tổ chức có nhu cầu. 

2.4. Xây dựng nguồn dữ liệu 

Tham gia xây dựng nguồn dữ liệu về di sản văn hóa Thanh Hóa và con người 

Thanh Hóa.  

IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC  

STT Họ và tên Trình độ  

chuyên môn 

Chức vụ Điện thoại Email 

1 Trần Văn Thức PGS.TS Giám đốc 0912054501 thuctrandhv@gmail.com 

2 Lê Thị Thảo Thạc sỹ Phó Giám đốc 0933868919 lethaocvh@gmail.com 

3 Các cộng tác viên Có trình độ Thạc sỹ trở lên gồm CBGV nhà trường, một số nhà khoa học trong và 

ngoài tỉnh. 
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