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 QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

Tên trường Chuyên ngành 

đào tạo 

Từ tháng, 

năm- đến 

tháng, năm 

Hình 

thức đào 

tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ 

Đại học kinh tế 

Budapest, Hungary 

Kinh tế 1987-1991 Chính qui Tiến sỹ  

Đại học Thương 

mại Hà Nội 

 Kinh tế thương 

mại 

1973-1977 Chính quy Cử nhân  

Đại học Khoa học 

Huế 

Tiếng Anh 1994-1996 Tại chức Cử nhân 

Học viện chính trị 

Hồ Chí Minh 

Chính trị 1996-1998  Cử nhân 

Các khóa bồi 

dưỡng 

    

Đại học sư phạm I 

Hà Nội 

 Nghiệp vụ sư 

phạm 

01/1978-

4/1978 

 

 Chứng chỉ 

Temasec 

Politechnic 

(Singapore) 

Đào tạo đào tạo 

viên quản trị du 

lịch (Training the 

trainer of  tourism 

management) 

 

  Chứng chỉ 



Các trường du lịch, 

Hiệp hội du lịch  tại 

Singapore, Trung 

Quốc, Tây ban Nha, 

Lào, Thái Lan, Việt 

Nam  

Nhiều khóa đào 

tạo về du lịch văn 

hóa, du lịch cộng 

đồng, marketing 

du lịch, tiếng 

Anh,… 

Trong khoảng 

thời gian từ 

1995 đến năm 

2009 

 Chứng chỉ 

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

7/2017 đến nay Đại học Đông Á  

3/2013 -2016 -Dự án Du lịch có trách nhiệm 

với Môi trường và xã hội 

(ESRT) 

- Dự án VIE/031 (Lux- Dev) 

Trưởng nhóm Chuyên gia tư 

vấn trong nước hợp phần 1 

 

Tư vấn Quản lý khách sạn 

thực hành Villa Huế 

2011-2013 Trung tâm đào tạo quốc tế - 

Đại học Huế  

Giảng dạy học phần du lịch 

sinh thái (chương trình đại 

học), quản trị sự kiện 

(Chương trình thạc sỹ), 

hướng dẫn luận án thạc sỹ du 

lịch theo chương trình đào tạo 

liên kết giữa Đại học Huế và 

Học viện IMC 

Fachhochschule Krems 

GmbH (Áo) 

2011 – 6/2012 Trường Cao đẳng Nghề du lịch 

Huế 

Cố vấn khoa học; Giám đốc 

Chương trình Phát triển du 

lịch sinh thái tại Thừa Thiên 

Huế (Hợp tác với Pháp) 

4/2000-10/2011 Trường Cao đẳng Nghề Du lịch 

Huế 

Hiệu trưởng 

 

1995-2016 Đại học Huế Giảng viên thỉnh giảng các 

trường đại học  và hướng dẫn 

thạc sỹ 

4/1994-3/2000 Sở Du lịch Thừa Thiên Huế Phó Giám đốc  

1995-2016 Đại học Huế Giảng viên thỉnh giảng các 

trường đại học  và hướng dẫn 

thạc sỹ 

 



1991-3/1994 Công ty Du lịch Thừa Thiên 

Huế 

Trưởng phòng Kinh doanh 

(1993 – 1994), Nhân viên 

(cuối năm 1991- 1993) 

1978-1986 Đại học Thương mại Hà Nội Giảng viên 
 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu  Năm hoàn 

thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

1 Nghiên cứu chuyển đổi mô hình “ 

Hội đồng cấp chứng chỉ nghề du 

lịch Việt Nam” sang “Hội đồng 

Nghề du lịch Việt nam” 

2015 Dự án ESRT “ Thành viên 

2   “Nghiên cứu nhu cầu đào tạo du 

lịch Việt nam”  

2013 Dự án ESRT “ Thành viên 

3 Đề tài cấp Bộ “Cơ sở khoa học và giải 

pháp khai thác có hiệu quả tiềm năng 

phát triển Du lịch trên tuyến hành lang 

kinh tế Đông – Tây” 

2010 Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
Thành viên 

4  Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu thực 

trạng và giải pháp phát triển nguồn 

nhân lực trực tiếp kinh doanh Du 

lịch tại các tỉnh ven biển Miền 

Trung và Tây Nguyên” (năm 2004) 

2005 Tổng Cục Du 

lịch 

Chủ nhiệm 

5 Đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu tác 

động kinh tế của Festival Huế đối 

với kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế” 

(năm 2006). 

2007  Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Chủ nhiệm 

6 Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu mô hình 

phát triển Du lịch gắn với giảm 

nghèo tại các tỉnh Bắc Trung Bộ”  

2006 Tổng Cục Du 

lịch 

Chủ nhiệm 

7  Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu thực 

trạng và giải pháp phát triển nguồn 

nhân lực trực tiếp kinh doanh Du 

lịch tại các tỉnh ven biển Miền 

Trung và Tây Nguyên”  

2005 Tổng Cục Du 

lịch 

Chủ nhiệm 

 Chương trình/Đề án     

1 Xây dựng danh mục thiết bị dạy 

nghề “Quản trị khách sạn”   

2012 Tổng Cục Dạy 

nghề - Bộ Lao 

động TBXH 

Chủ nhiệm 



2 Đề án “Quy hoạch phát triển du lịch 

bền vững Thành phố Huế đến năm 

2020” 

2010 Dự án Tây Ban 

Nha (Tổng cục 

Du lịch) 

Tham gia 

2 Phân tích nghề, phân tích công việc 

cho nghề “Nghiệp vụ lưu trú 
2010 Tổng Cục Dạy 

nghề - Bộ Lao 

động TBXH 

Chủ nhiệm 

3 Phân tích nghề, phân tích công việc và 

xây dựng chương trình đào tạo nghề 

“Quản trị resort”  

2009 Tổng Cục Dạy 

nghề - Bộ Lao 

động TBXH 

Chủ nhiệm 

4 Phân tích nghề, phân tích công việc và 

xây dựng chương trình đào tạo nghề 

“Quản trị khách sạn”  

2008 Tổng Cục Dạy 

nghề - Bộ Lao 

động TBXH 

Chủ nhiệm 

6 Đề án “Nghiên cứu phát triển bền 

vững tỉnh Thừa Thiên Huế”; 
2008 Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Thành viên  

 

2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...) 

Stt Tên công trình Năm công b  Tên tạp ch  

01 Giáo trình Tổng quan du lịch 2006 Nhà xuất bản Lao động xã hội  

02 Giáo trình quản trị nhà hàng 2012 Lưu hành nội bộ- Trường cao đảng du 

lịch Huế 

03 Giáo trình “Quản trị buồng” 2014 Lưu hành nội bộ - Trường cao đảng du 

lịch Huế 

04 Một số bài đăng trong các kỷ 

yếu hội thảo trong nước và 

quốc tế 

  

 ..., ngày       tháng      năm  

Người khai kí tên 
 

 

 

 

TS. Trần Thị Mai 

 


