
PHỤ LỤC 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

                                                                                                              Mẫu số 03 

TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC 

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ 

 

1. Họ và tên: HỒ THẾ HÀ                        

2. Năm sinh: 1955 

3. Chức vụ và cơ quan công tác hiện nay: CBGD, Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 

4. Năm được bổ nhiệm Phó Giáo sư: 2005 

    Ngành: Ngữ văn                        Chuyên ngành: Văn học Việt Nam 

5. Danh hiệu trong nước và quốc tế: 

 

6. Số công trình khoa học đã công bố trên các tạp chí khoa học: 

   Trong đó: 

 - ISI hoặc/và Scopus:                   (5 năm gần đây) 

 -Tạp chí nước ngoài khác:  01    (5 năm gần đây) 

 7. Số sáng chế, giải pháp hữu ích: 

  Trong đó, quốc tế: ………………..   (5 năm gần đây) 

 

           8. Số sách chuyên khảo 5 năm gần đây: 

  - Tiếp nhận cấu trúc văn chương, Nxb Văn học, Hà Nội, 2014. 

  - Khoảng lặng thơ, Nxb Văn học, Hà Nội, 2018. 

  - Thơ Việt Nam hiện đại - Thi luận  và Chân dung, 

                                         Nxb Hội nhà văn, Hà Nội, 2018. 

  - Thế giới nghệ thuật thơ Chế Lan Viên, Nxb Văn học, 2018. 

 9. Tổng số trích dẫn (nếu có)         Chỉ số index (nếu có): 

 

 10. Giải thưởng KH&CN quốc tế, quốc gia hoặc tương đương 5 năm gần đây: 

   - Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô lần thứ V (2009-2014) 

     do tỉnh Thừa Thiên Huế trao năm 2014 

   - Giải thưởng Tác phẩm xuất sắc 

     do Hội đồng LLPB Văn học Nghệ thuật Trung ương trao năm 2014. 

 



  

11.Bài báo khoa học tiêu biểu (Liệt kê tối đa 10 bài báo tiêu biểu trong cả quá 

            trình, kèm theo chỉ số trích dẫn của bài báo và chỉ số ảnh hưởng của tạp chí, 

            nếu có): 

 1.Giá trị khoa học của Thẩm định các giá trị văn học, Tạp chí Nghiên cứu Văn  

              học, số 10 - 2013. 

2. Khoảng lặng của ngôn từ thơ hay là tín hiệu của cái nhạt trong thi ca, Tạp chí  

   Đại học Văn Hiến, số 8 - 2015. 

3. Triết mỹ lục bát Huy Cận trong Lửa thiêng, Tạp chí Nghiên cứu văn học,  

  số 3 - 2016. 

4. Tiến trình thơ Thanh Hải, Tạp chí LLPBVHNT Trung ương, số 7 - 2016. 

5. Lực lượng sáng tác đồng hành của thơ Việt 30 năm đổi mới, Tạp chí 

  LLPBVHNT Trung ương, số 9 - 2016. 

6. Lý Hoài Thu - Nghiên cứu, phê bình văn học,hành trình tìm tòi và sáng tạo, 

  Tạp chí LLPBVHNT Tung ương, số 11 - 2016. 

7. Khoảng trời biếc xanh trong thơ Lâm Thị Mỹ Dạ, Tạp chí Văn nghệ  

  quân đội, số 12 - 2016. 

8. Bản mệnh thơ Bùi Giáng, Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 12 - 2018. 

9. Nghệ thuật nghịch dị hay là sự tái sinh tinh thần dân chủ và cảm thức 

  nhân văn, Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam, số 11 - 2018. 

10. Khúc bi tráng hay là diễn ngôn chiến tranh trong Trùng tu của Thái Bá Lợi, 

  Tạp chí LLPBVHNT Tung ương, số 03 - 2019. 

 

 12.Sách chuyên khảo và giáo trình tiêu biểu (Liệt kê tối đa 5 sách và/hoặc giáo 

trình tiêu biểu trong cả quá trình, kèm theo chỉ số trích dẫn, số lần tái bản, nếu có): 

 - Tiếp nhận cấu trúc văn chương, Nxb Văn học, Hà Nội, 2014. 

 - Khoảng lặng thơ, Nxb Văn học, Hà Nội, 2018. 

 - Thơ Việt Nam hiện đại - Thi luận  và Chân dung, 

                                         Nxb Hội nhà văn, Hà Nội, 2018. 

 - Thế giới nghệ thuật thơ Chế Lan Viên, Nxb Văn học, 2018. 

 

 13.Kết quả nghiên cứu khoa học tiêu biểu trong 5 năm gần đây (Liệt kê tối đa 

5 công trình khoa học tiêu biểu trong 5 năm gần đây(bài báo khoa học và/hoặc sách 

chuyên khảo; sáng chế, giải pháp hữu ích; giải thưởng…) 

1. Bản mệnh thơ Bùi Giáng, Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 12 - 2018. 

2. Giá trị khoa học của Thẩm định các giá trị văn học, Tạp chí Nghiên cứu Văn  

              học, số 10 - 2013. 



3. Triết mỹ lục bát Huy Cận trong Lửa thiêng, Tạp chí Nghiên cứu văn học,  

  số 3 - 2016. 

4. Tiếp nhận cấu trúc văn chương, Nxb Văn học, Hà Nội, 2014. 

5. Thơ Việt Nam hiện đại - Thi luận  và Chân dung, 

                                         Nxb Hội nhà văn, Hà Nội, 201 

 14.Các hoạt động cộng đồng hiện nay (Lãnh đạo các Hiệp hội khoa học, kỹ 

thuật trong nước và quốc tế, Ban biên tập Tạp chí Khoa học….): 

 

T

T 

Tên hội đồng Chức danh 

(Chủ tịch, thư ký, 

uỷ viên HĐ) 

Thời gian 

(Năm) 

1 Hội đồng xét Giải thưởng Nhà nước, 

giải thưởng Hồ Chí Minh 

Ủy viên Hội đồng       2012, 2016 

2 Hội đồng Nafosted (Bộ Khoa học và 

Công nghệ) 

Ủy viên Hội đồng       2012 - 2016 

      2016- 2018 

3 Hội đồng Lý luận phê bình văn học 

Hội nhà văn Việt Nam 

Ủy viên Hội đồng       2010 - 2015 

      2019 - 2021 

4 Hội đồng Biên soạn Tự điển Bách 

khoa thư 

Ủy viên Hội đồng       2016 - 2021 

5 Hội đồng chức danh GS, PGS ngành 

Văn học thuộc Bộ Khoa học và Công 

nghệ  

Ủy viên Hội đồng       2015 - 2020 

6 Hội đồng Lý luận Phê bình văn học 

nghệ thuật Trung ương 

Ủy viên Hội đồng       2016 - 2021 

 

 

                                                                                   Ứng viên 

                                                                       (Ký và ghi rõ Họ, Tên) 

 

 

 

          Hồ Thế Hà 

 

 

 

 


