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Mẫu số 03 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

              LÝ LỊCH KHOA HỌC 

                (Dành cho ứng viên/thành viên các hội đồng giáo sư) 

 

1. Thông tin chung 

- Họ và tên: Bùi Thanh Hoa 

- Năm sinh: 1981 

- Giới tính: Nữ 

- Trình độ đào tạo (TS, TSKH) (năm, nơi cấp bằng): TS năm 2012, 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

- Chức danh Giáo sư hoặc phó giáo sư (năm, nơi bổ nhiệm): Phó Giáo sư 2016, Trường Đại học 

Tây Bắc. 

- Ngành, chuyên ngành khoa học: Ngôn ngữ học 

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại: (hoặc đã nghỉ hưu từ năm): Trưởng khoa Khoa KHXH, 

Trường Đại học Tây Bắc. 

- Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng khoa. 

2. Thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu (thuộc chuyên ngành đang hoạt động) 

2.1. Sách chuyên khảo, giáo trình 

a. Tổng số sách đã viết và chủ biên: 02 chuyên khảo, 01 tham khảo. 

b. Danh mục sách chuyên khảo, giáo trình trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm 

thành viên hội đồng gần đây. 

Stt Tên sách Mức độ tham 

gia 

Nơi xuất bản Năm 

xuấtbản 

1 Đồng nghĩa của hư từ tiếng Việt Tác giả NXBĐHQGHN 2016 

2 Hư từ tiếng Việt trên ba bình diện: 

ngữ nghĩa, ngữ pháp, ngữ dụng 

Đồng tác giả NXBĐHQGHN 2017 

3 Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn  Đồng tác giả NXB ĐHQGHN  2018 
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2.2. Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học 

a. Tổng số đã công bố: 16 bài báo tạp chí trong nước; 01 bài báo tạp chí quốc tế. 

b. Danh mục bài báo khoa học công bố trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành 

viên Hội đồng gần nhất (tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, năm công bố, chỉ số IF và chỉ số 

trích dẫn – nếu có): 

TT Tên tác giả Tên công trình Tên tạp chí Năm 

công bố 

1 Bùi Thanh Hoa Hư từ và giá trị biểu đạt của 

hư từ trong bài thơ “Vội 

vàng” của Xuân Diệu 

Tạp chí Khoa học  

(Trường ĐH Sư phạm 

Hà Nội) 

2005 

2 Bùi Thanh Hoa Bước đầu tìm hiểu về hiện 

tượng đồng nghĩa ở hư từ 

Kỉ yếu Hội nghị Khoa 

học Nghiên cứu sinh 

Trường ĐH Sư phạm 

Hà Nội lần thứ nhất 

2009 

3 Bùi Thanh Hoa Nhóm hư từ chỉ nguyên 

nhân trong tiếng Việt 

Tạp chí Khoa học  

(Trường ĐH Sư phạm 

Hà Nội) 

2011 

4 Bùi Thanh Hoa Nhóm hư từ tiếng Việt mang 

ý nghĩa đánh giá ít 

Tạp chí Ngôn ngữ 2012 

5 Bùi Thanh Hoa Nhóm hư từ tiếng Việt mang 

ý nghĩa đánh giá cao 

Tạp chí Từ điển học và 

Bách khoa thư 

2012 

6 Bùi Thanh Hoa Nhóm hư từ mang ý nghĩa 

phủ định trong tiếng Việt 

Tạp chí Ngôn ngữ và 

Đời sống 

2014 

7 Bùi Thanh Hoa Nhóm hư từ phủ định trong 

tiếng Việt trong sự đối chiếu 

với tiếng Thái 

Kỷ yếu Hội thảo Quốc 

gia “Ngôn ngữ và văn 

học vùng Tây Bắc” 

2014 

8 Bùi Thanh Hoa Tìm hiểu giá trị của hư từ Tạp chí Nghiên cứu 2015 
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“nốt” trong “Tống biệt 

hành” của Thâm Tâm 

văn học 

9 Bùi Thanh Hoa – 

Hoàng Hoài Thu 

Nghĩa biểu trưng của các 

con số “chín”, “mười” trong 

thành ngữ, tục ngữ Thái 

Tạp chí Ngôn ngữ và 

Đời sống 

2016 

10 Bùi Thanh Hoa Một vài đặc điểm về cảnh 

huống ngôn ngữ ở huyện 

Thuận Châu – tỉnh Sơn La 

Tạp chí Ngôn ngữ và 

Đời sống 

2016 

11 Bùi Thanh Hoa Nhóm hư từ mang nghĩa chỉ 

mục đích trong tiếng Việt 

Tạp chí Ngôn ngữ 2016 

12 Bùi Thanh Hoa Về ý nghĩa của nhóm hư từ 

chỉ quan hệ liên hợp, bổ 

sung trong tiếng Việt 

Tạp chí Ngôn ngữ 2016 

13 Bùi Thanh Hoa Nhóm hư từ mang nghĩa cầu 

khiến trong tiếng Việt 

Tạp chí Từ điển học và 

Bách khoa thư 

2016 

14 Bùi Thanh Hoa Nhóm từ hô gọi trong tiếng 

Việt 

Tạp chí Từ điển học và 

Bách khoa thư 

2019 

15 Bùi Thanh Hoa Hư từ phủ định trong thơ Lê 

Đạt 

Tạp chí Từ điển học và 

Bách khoa thư 

2020 

16 Bùi Thanh Hoa 

Quàng Thị Thu Hà 

Định danh “cơm” trong tiếng 

Việt và tiếng Lào 

Tạp chí Từ điển học và 

Bách khoa thư 

2021 

17 Bui Thanh Hoa Tran 

Thi Lan Anh 

 Nguyen Trung Kien 

A Study of Negation – 

Indicated Words in 

Vietnamses 

Journal of English 

Teaching as a Foreign 

Language 

2020 

 

2.3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chương trình và đề tài tương đương cấp bộ trở 

lên) 

a. Tổng số chương trình, đề tài đã chủ trì/chủ nhiệm:cấp nhà nước; 02 cấp bộ. 
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b. Danh mục đề tài tham gia đã được nghiệm thu trong 05 năm liền kề với thời điểm được 

bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên đề tài, mã số, thời gian thực hiện, cấp quản 

lí đề tài, trách nhiệm tham gia trong đề tài):  

Stt Nhiệm vụ KH&CN đã và đang tham gia với tư cách chủ nhiệm đề tài 

Tên nhiệm vụ/Mã số 

Năm bắt 

đầu/ năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp (NN, Bộ, 

ngành, trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 

Tình hình sử dụng ngôn ngữ 

của người dân tộc thiểu số 

vùng Tây Bắc: Trường hợp 

người Thái và người Mông  

 

2015-2017 Đề tài cấp bộ  Đã nghiệm thu 

2 
Hư từ trong thơ Việt Nam 

hiện đại 
2019-2021 Đề tài cấp Bộ Đã nghiệm thu 

  Nhiệm vụ KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 

1 

Các biện pháp nâng cao chất 

lượng đào tạo cho Lưu học 

sinh Lào tại các trường 

chuyên nghiệp tỉnh Sơn La 

2015-2017 Đề tài cấp tỉnh Đã nghiệm thu 

2 

Hư từ tiếng Việt trên ba bình 

diện: ngữ nghĩa, ngữ pháp, 

ngữ dụng  

2016-2017 Đề tài Nafosted   Đã nghiệm thu 

2.5. Hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS) đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ  

a. Tổng số: 0 

b. Tổng số NCS đã hướng dẫn thành công trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ 

nhiệm thành viên hội đồng gần đây nhất (Họ tên NCS, đề tài luận án, cơ sở đào tạo, năm 

bảo vệ, vai trò hướng dẫn. 

 

3. Các thông tin khác 
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     Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí 

khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế; ... 

- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, thuộc Liên hiệp các hội 

Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.     

 

4. Ngoại ngữ 

- Ngoại ngữ thành thạo phục vụ công tác chuyên môn: Tiếng Anh 

- Mức độ giao tiếp bằng tiếng Anh: Tốt 

Tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung bản lý 

lịch khoa học, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.  

 

                                                                                      

 Sơn La, ngày 15  tháng 5 năm 2021 

 

     Bùi Thanh Hoa 


