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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

Họ và tên:  Nguyễn Văn Lưu       Giới tính: Nam  

Ngày tháng năm sinh: 29/08/1953 

Cơ quan công tác: Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Học vị: Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Du lịch   Năm cấp bằng: 1985 

Nơi bảo vệ (tên trƣờng, viện, thành phố, nƣớc): Trường Đại học Giao thông 

Dresden, Nước Cộng hòa dân chủ Đức 

Đề tài luận án tiến sĩ: Marketing Du lịch quốc tế thu ngoại tệ  

Hƣớng nghiên cứu chính hiện nay: Quản lý nhà nước về Du lịch; Thị trường Du 

lịch; Phát triển Du lịch bền vững; Phát triển nhân lực Du lịch; Quản lý nhà nước về 

đào tạo văn hoá nghệ thuật, thể thao và du lịch. 

I. SƠ LƢỢC LÝ LỊCH CÁ NHÂN 

- Họ và tên: Nguyễn Văn Lưu   

- Ngày, tháng, năm sinh: Ngày 29 tháng 8 năm 1953 

- Quê quán: Xã Thụy Dân, Huyện Thái Thụy Tỉnh Thái Bình 

- Nơi thường trú: Phòng 302 Nhà A12, Tập thể Cục Chuyên gia,  

                            Ngõ 4 Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 

- Ngày, tháng, năm tham gia công tác: 13 tháng 11 năm 1970 

- Ngày, tháng, năm vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia các đoàn thể): 27 tháng 

2 năm 1974 

- Năm nghỉ hưu:  01 tháng 9 năm 2013                                  

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: (Nêu quá trình tham gia cách mạng, các chức vụ đã đảm 

nhận, thời gian giữ từng chức vụ từ khi tham gia công tác đến khi nghỉ hưu) 

Từ tháng, 

năm 

đến tháng, 

năm 

Chức vụ 

(đảng, chính quyền, đoàn thể) 
Đơn vị công tác 

Số năm, 

tháng giữ 

chức vụ 

11/1970 - 

4/1975 

Đoàn viên, Binh nhất, Chiến sĩ kế toán; A 

trưởng Kế toán pháo binh, Uỷ viên Ban chấp 

hành chi đoàn thanh niên; Đảng viên, Trung 

đội trưởng Trinh sát kế toán pháo binh 

D5 E178 Pháo binh 

Quân khu Tả ngạn; 

Quân Khu 5 (Đà 

Nẵng) 

03 năm 

5 tháng 

5/1975-

10/1976 
Đảng viên, Bộ đội phục viên về địa phương 

Vọng Lỗ, Thuỵ 

Dân, Thái Thuỵ, 

Thái Bình 

1 năm 

5 tháng 



2 

 

10/1976 - 

7/1977 

Đổi quyết định đi học ngoại ngữ để đi nước 

ngoài (Trả lại quyết định phục viên ở Tỉnh 

đội Thái Bình để lấy quyết định là cán bộ đi 

học theo quy định của Bộ Quốc phòng sau 

chiến tranh); Đảng viên, lớp trưởng lớp Đ9  

Khoa Đức, Trường 

Đại học Ngoại ngữ 

Thành Xuân Hà 

Nội 

9 tháng 

8/1977 - 

9/1982 

Đảng viên, sinh viên, Đơn vị trưởng, đơn vị 

Lưu học sinh, 2 khoá là Phó Bí thư chi bộ 

Trường Đại học 

Giao thông 

Dresden, Cộng hoà 

Dân chủ Đức 

5 năm 

1 tháng 

10/1982 – 

1/1986 

Đảng viên, Nghiên cứu sinh chuyển tiếp sau 

khi tốt nghiệp đại học, Bí thư chi bộ 3 khoá 

Trường Đại học 

Giao thông 

Dresden, Cộng hoà 

Dân chủ Đức 

3 năm 

3 tháng 

02/1986 - 

4/1992 

Đảng viên, Đảng uỷ viên, Phó Giám đốc 

Khách sạn Giao tế Thái Bình, rồi Trưởng 

phòng Kế hoạch Công ty Du lịch Thái Bình   

Công ty Du lịch 

Thái Bình, Tỉnh 

Thái Bình 

6 năm 

2 tháng 

5/1992 - 

4/1993 

Đảng viên, Chuyên viên, Thư ký Phó Chủ 

tịch thường trực UBND Tỉnh Thái Bình 

UBND  

Tỉnh Thái Bình 
11 tháng 

4/1993 - 

5/1994 

Đảng viên, chuyên viên chính, Văn phòng 

Tổng cục Du lịch 
Tổng cục Du lịch 

1 năm 

1 tháng 

06/1994 - 

5/1996 

Đảng viên, Phó Chánh văn phòng Tổng cục 

Du lịch 
Tổng cục Du lịch 

1 năm 

11 tháng 

6/1996 - 

02/1997 

Đảng viên, Chuyên viên chính, Quyền Vụ 

trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế 
Tổng cục Du lịch 8 tháng 

3/1997 - 

3/2003 

Đảng uỷ viên, chuyên viên chính, chuyên 

viên cao cấp (từ 9/2001), Vụ trưởng Vụ Hợp 

tác quốc tế   

Tổng cục Du lịch 
6 năm 

 

4/2003 - 

02/2008 

Đảng uỷ viên, Chuyên viên cao cấp, Vụ 

trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Dự án 

đào tạo Du lịch do Luxembourg tài trợ 

(VIE/031) 

Tổng cục Du lịch 
7 năm 

10 tháng 

3/2008 - 

9/2010 

Đảng viên, Phó Bí thư chi bộ, Chuyên viên 

cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Giám 

đốc Dự án đào tạo Du lịch do Luxembourg 

tài trợ (VIE/031) 

Bộ Văn hoá,  

Thể thao và Du lịch 

2 năm 

6 tháng 

Từ 10/2010 

đến 

hết tháng 

8/2013) 

Đảng viên, Chuyên viên cao cấp, Hàm Vụ 

trưởng, Phó Vụ trưởng  

Vụ Đào tạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch, Giám đốc Dự án đào tạo Du lịch do 

Luxembourg tài trợ (VIE/031) 

Bộ Văn hoá,  

Thể thao và Du lịch 

2 năm 

3 tháng 

Từ 01/9/2013 

đến 

hết 30/6/2015 

Nghỉ hưu, Đảng viên, Chuyên viên cao cấp, 

Hàm Vụ trưởng, Bộ Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch, Giám đốc Dự án do Luxembourg 

tài trợ (VIE/031) 

Bộ Văn hoá,  

Thể thao  

và Du lịch 

1 năm 

9 tháng 

Từ 01/7/2015 

 

Nghỉ hưu, Đảng viên, Cố vấn phó, chuyên 

gia Quản lý Dự án Tăng cường kỹ năng 

nghề (Khoản vay ADB số 2652), Ban Quản 

lý các dự án dạy nghề vốn ODA. 

Bộ Lao động – 

Thương binh  

và Xã hội 
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III. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ (ghi cụ thể tên sách, đề tài, bài báo….) 

1. Sách giáo trình, sách chuyên khảo 

Năm 

xuất bản 
Tên sách Mức độ tham gia Nơi xuất bản 

1998 
Thị trường Du lịch Tác giả 

Đại học quốc gia Hà 

Nội 

1999 Kỹ thuật bày  bàn ăn trong khách 

sạn, nhà hàng 
Tác giả 

Khoa học Công nghệ 

Hà Nội 

2002 
Quản lý Nhà nước về du lịch Tác giả 

Đại học quốc gia 

Hà Nội 

2004 Toàn cầu hoá và Hội nhập kinh tế 

quốc tế về du lịch 
Tác giả 

Đại học quốc gia 

Hà Nội 

2008 
Thị trường Du lịch (Tái bản) Tác giả 

Đại học quốc gia 

Hà Nội 

2009 

Hợp tác Hành lang Đông -Tây 

Viết chung, sách 

chuyên khảo 

(Chuyên đề Hợp 

tác Du lịch Hành 

lang Đông-Tây) 

Bộ Ngoại giao 

2010 Du lịch ngành kinh tế xuất khẩu vô 

hình và tại chỗ 
Tác giả 

Đại học quốc gia 

Hà Nội 

2011 Phát triển nhân lực văn hóa, thể thao 

và du lịch 
Tác giả Văn hóa Thông tin 

2012 Du lịch Việt Nam hội nhập với các 

nước ASEAN 

 

 

Tác giả 

Giáo trình đào tạo cao 

học  cho 5 Viện đại học 

mở của ASEAN 

2013 Xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch Tác giả Văn hóa Thông tin 

2013 Du lịch Việt Nam hội nhập ASEAN Tác giả Văn hóa Thông tin 

2014 Phát triển nguồn nhân lực - Yếu tố 

quyết định sự phát triển của Du lịch 

Việt Nam 

Tác giả 

NXB Văn hoá Thông 

tin, đã xuất bản vào 

tháng 9/2014 

2014 

Du lịch Việt Nam thời kỳ đổi mới 

Viết chung, sách 

chuyên khảo của 

Đại học quốc gia 

Hà Nội 

Đã nghiệm thu cuối 

năm 2014; đang in 

2014 -

2015 
Quản lý nhà nước về du lịch Tác giả 

Đang viết được 300 

trang bản thảo 

2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước (Nêu những bài tiêu biểu) 

Năm 

công bố  
Tên bài báo 

Tên, số tạp chí công bố, trang 

tạp chí 
Mức độ tham gia  

2002 Xã hội hoá du lịch 
Tạp chí Du lịch Việt Nam 

trang 5-7, tháng 4/2002 
Tác giả 

2002 
Đẩy mạnh phát triển du lịch 

Tây Nam Bộ 

Tạp chí kinh tế phát triển 

số tháng 11/2002 
Tác giả 

2006 Đầu tư du lịch ở Việt Nam 
Tạo chí Thương mại, số tháng 

6/2006 
Tác giả 
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2007 
Phát triển du lịch bền vững ở 

Việt Nam 

Tạp chí Du lịch Việt Nam 

trang 10, số tháng 7/2007 
Tác giả 

2007 
Du lịch sinh thái: Bí quyết để 

phát triển bền vững 

Tạp chí Du lịch Việt Nam 

trang 6; 8, số tháng 10/2007 
Tác giả 

2008 
Khủng hoảng, rủi ro trong 

du lịch 

Tạp chí Du lịch Việt Nam 

tháng 02/2008 và tháng 

3/2008 

Tác giả 

2009 
Du lịch Việt nam trong quá 

trình Hội nhập quốc tế 

Tạp chí thông tin đối ngoại 

tháng 5/2009 
Tác giả 

2010 
Phát triển nhân lực ngành Du 

lịch Việt Nam  đến năm 2020 

Tạp chí thông tin đối ngoại 

tháng 11/2010 
Tác giả 

2011 
Đào tạo nghề Du lịch cho lao 

động nông thôn 

Tạp chí thông tin đối ngoại 

tháng 11/2010 
Tác giả 

2012 

Nhiều bài (ví dụ: Phát triển đội 

ngũ trí thức văn hoá, thể thao 

và du lịch; Liên kết du lịch; Du 

lịch cầu nối giữa con người và 

di sản…) 

Các tạp chí chuyên ngành (ví 

dụ: Tạp chí Du lịch, Tạp chí 

Văn hoá, Tạp chí Văn học 

nghệ thuật…) 

Tác giả 

2013 

Nhiều bài (Ẩm thực Việt Nam; 

An toàn trong du lịch; Cần 

trường kỹ sư thực hành du lịch) 

Các tạp chí chuyên ngành (ví 

dụ: Tạp chí Du lịch, Tạp chí 

Văn hoá, Tạp chí Văn học 

nghệ thuật…) 

Tác giả 

2014 

Nhiều bài (Mỗi tháng 1 bài; 

đến nay có 8 bài trong năm 

2014) 

Tạp chí Du lịch Tác giả 

2015 
Nhiều bài (Mỗi tháng 1 bài; 

đến hết tháng 11 có 11 bài) 
Tạp chí Du lịch Tác giả 

3. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước 

Thời gian 

hội thảo 
Tên báo cáo khoa học 

Mức độ  

tham gia  
Địa điểm 

2003 Xác định nhu cầu phát triển nhân lực du lịch Tác giả Hà Nội 

2004 Tăng cường quản lý hà nước về du lịch Tác giả Nghệ An 

2005 Xã hội hóa trong phát triển du lịch Tác giả Hà Nội 

2006 Phát triển du lịch cộng đồng ở Tây Nam bộ Tác giả Trà Vinh 

2007 
Phát triển nhân lực du lịch Hải Dương,  

Thái Nguyên 
Tác giả 

Hải Dương, 

Thái Nguyên 

2008 Phát triển nhân lực du lịch cho Hải Phòng Tác giả Cát Bà 

2009 
Phát huy giá trị Lễ hội Làng Sen để phát triển du 

lịch 
Tác giả Vinh 

2010 Xây dựng thương hiệu du lịch Huế Tác giả Huế 

2011 

Đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng để góp 

phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa biển đảo 

Khánh Hòa 

Tác giả Nha Trang 

2012 
Phát triển nhân lực du lịch để Hạ Long xứng đáng 

là Điểm đến tầm vọc quốc tế 
Tác giả Hạ Long 

2013 
Phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững 

cho Tam Đảo 
Tác giả Tam Đảo 
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2014 Phát triển nguồn nhân du lịch Tây Nam bộ  Tác giả Cần Thơ 

2014 Phát triển nguồn nhân du lịch Điện Biên phủ  Tác giả Điện Biên 

2015 
Liên kết 3 nhà trong phát triển nguồn nhân lực du 

lịch Việt Nam 
Tác giả Hà Nội 

4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế 

Thời gian 

hội thảo 
Tên báo cáo khoa học 

Mức độ tham 

gia  
Địa điểm 

2003 Phát triển du lịch ở khu vực di sản Tác giả Huế 

2004 Du lịch: cầu nối giữa con người và di sản Tác giả Hà  Nội 

2005 Liên kết đào tạo trong du lịch Tác giả Đà Nẵng 

2006 Đào tạo nhân lực du lịch trong giai đoạn Hội nhập Tác giả Hà Nội 

2007 Cơ hội, thách thức trong quảng bá du lịch Tác giả Hà Nội 

2008 
Phát triển du lịch trong không gian Cồng chiêng 

Tây Nguyên 
Tác giả Congtum 

2009 
Khai thác giá trị văn hóa phi vật thể của Hội An 

để phát triển du lịch 
Tác giả 

Hội An 

(Quảng Nam) 

2010 
Phát triển du lịch góp phần bảo tồn và phát huy di 

sản Không gian Cồng chiêng Tây Nguyên 
Tác giả Gia Lai 

2011 

Nâng cao nhận thức của cộng đồng trong xây 

dựng và phát triển thương hiệu Du lịch Mũi Né 

Phan Thiết 

Tác giả Bình Thuận 

2012 
Du lịch tạo việc làm, xoá đói giảm nghèo bền 

vững cho cộng đồng dân cư vùng sâu, vùng xã 
Tác giả 

Hội An (Do 

ILO tổ chức) 

2013 Thương hiệu Du lịch Tác giả 

Hà Nội (Tây 

ban Nha phối 

hợp với Tổng 

cục Du lịch tổ 

chức) 

2014 

Tham luận “Phát triển du lịch biển, đảo bền 

vững”, Hội thảo quốc tế, do Hội đồng Di sản quốc 

gia phối hợp với Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch 

phối hợp tổ chức. 

Tác giả 

Đã trình bày 

tại Hội thảo 

15/10/2014 tại 

Hà Nội 

2015 

Tham luận “Khai thác giá trị văn hoá biển đảo để 

phát triển du lịch biển đảo bền vững”, Hội thảo 

quốc tế, do Viện Văn hoá nghệ thuật quốc gia Việt 

Nam, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức. 

Tác giả 

Đã trình bày 

tại Hội thảo 

05/01/2015 tại 

Nha Trang 

2015 

Tham luận “Liên kết đào tạo du lịch – Tư duy toàn 

cầu và hành động địa phương” , Hội thảo quốc tế 

do Hiệp hội Du lịch Việt Nam và UBND tỉnh 

Thanh Hoá phối hợp tổ chức nhân năm du lịch 

quốc gia 2015 

Tác giả Tháng 2/2015 

2015 

Tham luận “Giáo dục ngoại ngữ trong Du lịch”, 

Hội thảo quốc tế do Hội đồng Anh phối hợp với 

Hiệp hội nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ 

chức tại thành phố Hồ Chí Minh 

Tác giả Tháng 6/2015 
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5. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp 

Thời gian 

thực hiện 
Tên chương trình, đề tài 

Cấp 

quản lý 

đề tài 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

Tình trạng đề tài 

2003 

Cơ sở khoa học và giải pháp cho 

xuất khẩu tại chỗ qua du lịch ở 

Việt Nam 

Cấp Bộ Chủ nhiệm 
Đã nghiện thu 

(xuất sắc) 

2004 
Cơ sở khoa học cho việc phát 

triển mạng lưới đào tạo du lịch 
Cấp Bộ Chủ nhiệm 

Đã nghiện thu 

(Khá) 

2005 
Cơ sở khoa học cho việc phát 

triển nguồn nhân lực du lịch 
Cấp Bộ Chủ nhiệm 

Đã nghiện thu 

(xuất sắc) 

2006 

Thực trang và giải pháp đẩy mạnh 

đào tạo, bồi dưỡng công chức 

Tổng cục Du lịch 

Cấp Bộ Chủ nhiệm 
Đã nghiện thu 

(xuất sắc) 

2007-2008 

Đề án “Xây dựng đội ngũ trí thức 

ngành văn hóa, Thể thao và Du 

lịch” 

Cấp Nhà 

nước 

Thư ký Ban 

Soạn thảo, Tổ 

trưởng Tổ 

Biên tập 

Đã được Thủ 

tướng phê duyệt 

ngày 24/6/2009 

tại Quyết định số 

596/QĐ/TTg 

2009-2010 

Đề án “Chiến lược phát triển nhân 

lực văn hóa, thể thao và du lịch 

giai đoạn 2011-2020 

Cấp bộ 

Thư ký Ban 

Soạn thảo, Tổ 

trưởng Tổ 

Biên tập 

Đã nghiệm thu và 

phê duyệt 

2010 

Đề án “Quy hoạch phát triển nhân 

lực nhóm ngành văn hóa, thể thao 

2011-2020”  và “Quy hoạch phát 

triển nhân lực ngành Du lịch 

2011-2020” 

Cấp bộ 

Thư ký Ban 

Soạn thảo, Tổ 

trưởng Tổ 

Biên tập 

Đã nghiệm thu và 

phê duyệt 

2011 

Đề án “Quy hoạch mạng lưới cơ 

sở đào tạo văn hóa, thể thao và du 

lịch 2011-2020” 

Cấp bộ 

Thư ký Ban 

Soạn thảo, Tổ 

trưởng Tổ 

Biên tập 

Đang triển khai 

2012 

- Đề án “Đào tạo nghiệp vụ và 

ngoại ngữ cho nhân lực thể thao 

để tham gia điều hành các sự kiện 

thể thao và tham gia các tổ chức 

thể thao quốc tế đến năm 2020” 

- Dự án “Đào tạo và sử dụng nhân 

lực để nâng cao hiệu quả hoạt 

động của các thiết chế văn hoá – 

thể thao tại các vùng dân tộc thiểu 

số đến năm 2020. 

- Đề án “Quy hoạch mạng lưới cơ 

sở đào tạo văn hóa, thể thao và du 

lịch 2011-2020”. 

Cấp bộ 

Thư ký Ban 

Soạn thảo, Tổ 

trưởng Tổ 

Biên tập 

 

 

 

 

Đang triển khai 

 

 

 

 

Đã nghiệm thu và 

phê duyệt 

2013 

Đề án đổi mới cơ chế chính sách 

đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đãi 

ngộ cán bộ văn hóa cơ sở, văn 

nghệ sĩ và vận động viên thể thao 

Thành 

phố 

Chủ nhiệm 

đề án 

Đang làm, dự 

kiến nghiệm thu 

tháng 10/2014 
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thành phố Hà Nội 

2014-2016 

Đề án nâng cao sức hấp dẫn 

và năng lực du lịch Hà Nội 
Thành 

phố 

Thành viên 

Ban Soạn 

thảo đề án 

Đang làm, dự 

kiến nghiệm thu 

tháng 10/2016 

2015-2016 

Đề án phát triển nguồn nhân lực 

du lịch chất lượng cao của Thành 

phố Hải Phòng 

Thành 

phố 

Thành viên 

Ban Soạn 

thảo đề án 

Đang làm, dự 

kiến nghiệm thu 

tháng 04/2016 

 

 

 

 

 

                            

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015 

Ngƣời khai 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Văn Lƣu 

 


