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Từ tháng 1/ 2013 tôi chuyển về Viện nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam.  

Từ tháng 4 năm 2007 đến tháng 12 năm 2012, tôi được bổ nhiệm giữ  vị trí Phó 

giám đốc trung tâm tư vấn và đào tạo kỹ năng thuộc Viện Nghiên cứu Con người.  

Từ tháng 1 năm 2013 tôi chuyển về Viện nghiên cứu tôn giáo. Đến tháng 8/ 

2013 tôi được bổ nhiệm giữ vị trí trưởng phòng nghiên cứu tín ngưỡng, Viện Nghiên 

cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.  

Chức vụ hiện nay: trưởng phòng nghiên cứu tín ngưỡng, Viện Nghiên cứu Tôn 

giáo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. 

Địa chỉ cơ quan:  27, Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Điện thoại cơ quan: 0243.9764450 

Thỉnh giảng tại các cơ sở giáo dục: Khoa Tôn giáo học, Học viện Khoa học xã 

hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; khoa văn hóa du lịch, Đại học Thủ đô 

8.Đã nghỉ hưu từ tháng....năm ... 

9. Học vị : 

+ Được cấp bằng Đại học ngày  tháng 12 năm 1994, ngành dân tộc học.       

+ Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà 

Nội (nay là Trường Đại học KHXH&NVQG, Đại học quốc gia Hà Nội) 

+ Được công nhận và cấp bằng Thạc sĩ ngày 30 tháng 5 năm 2002, ngành: Văn 

hóa dân gian 

+ Nơi cấp bằng Th.s (trường, nước): Bộ Giáo dục và đào tạo. 

- Tiến sĩ: 

+ Được công nhận và cấp bằng Tiến sĩ ngày 30 tháng 5 năm 2010, ngành: Văn 

hóa dân gian 

+ Nơi cấp bằng Ts: Học viện khoa học xã hội, Viện Hàn lâm KHXHVN 

10. Đã được bổ nhiệm/ Công nhận chức danh PGS....... 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh: Phó Giáo sư tại HĐCDGS cơ sở: Học 

viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. 
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12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh: Phó Giáo sư tại HĐCDGS ngành, 

liên ngành: văn hóa – nghệ thuật – thể dục thể thao chuyên ngành Văn hóa học. 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Một là: Lý luận về văn hóa; Văn hóa ở  Việt Nam 

- Hai là: Các vấn đề xã hội và phát triển con người 

- Ba là Hà Nội học 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:  

- Đã hướng dẫn 02 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ tôn 

giáo học; 

- Đã hướng dẫn 01 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên 

ngành Tôn giáo học. 

- Đang hướng dẫn 02 nghiên cứu sinh chuyên ngành Tôn giáo học;  

- Đã hoàn thành 21 đề tài, dự án NCKH (là chủ nhiệm, thư ký, thành viên), trong 

đó: 

 + Chủ nhiệm 07 đề tài cấp Bộ. 

 + Thành viên đề tài cấp bộ: 11 

 + Thành viên đề tài cấp nhà nước: 03 

- Đã công bố 36 bài báo khoa học trong nước và quốc tế, trong đó: 

 + 10 bài đăng ở Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo. 

 + 03 bài đăng ở Tạp chí Tuyên giáo. 

 + 01 bài đăng ở Tạp chí tia sáng 

 + 02 bài đăng ở Tạp chí Di sản văn hóa. 

 + 03 bài đăng ở Tạp chí Văn hóa nghệ thuật 

 + 01 bài đăng ở tạp chí Thăng Long 

+ 01 bài đăng ở Journal of Mountain and Humanities 

 + 01 bài đăng ở Tạp chí xây dựng & đô thị  

 + 01 bài đăng trên tạp chí nghiên cứu văn hóa 

 + 01 bài đăng trên tạp chí nghiên cứu Đông Nam Á 
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 + 04 bài đăng trên tạp chí nghiên cứu Con người 

 + 05 bài đăng ở kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế. 

 + 01 bài đăng trên tạp chí xưa và nay 

 + 01 bài đăng trên tập san Hà Nội - hội nhập 

 + 01 bài đăng trên tập san Kinh tế - xã hội Thủ đô  

- Số sách đã xuất bản 8 cuốn. 

- Liệt kê 5 công trình khoa học tiêu biểu: 

1. Nghi lễ lên đồng lịch sử và giá trị  (tác giả, sách chuyên khảo), Nxb Hà 

 Nội. 2017.  

   2. Phụ nữ Thăng Long – Hà Nội, ( tác giả),  Nxb Hà Nội, 2019 

  3. Sản nghiệp văn hóa Thăng Long – Hà Nội  và một số vấn đề về nhận thức 

 trong mối quan hệ với phát triển KT- XH. Tạp chí Di sản văn hóa, số 2/2014. 

  4. Triết lý nhân sinh trong tín ngưỡng thờ cúng Hùng vương. Tạp chí Tuyên 

 giáo số4/2018. 

  5. Tìm hiểu giá trị của tôn giáo truyền thống, Tạp chí nghiên cứu Tôn giáo số 

 2/2016. 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

- 01 Giải nhì tài năng trẻ cho báo cáo khoa học: quản lý cai nghiện và sau cai. 

- 01 Giải Nhì A cho công trình chuyên khảo: Thực hành nghi lễ lên đồng ở châu 

thổ Bắc Bộ.  

 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo (tự đánh giá) 

Là một giảng viên thỉnh giảng, tôi luôn có ý thức phấn đấu để nâng cao trình độ 

chuyên môn, trau dồi khả năng sư phạm, tu dưỡng về đạo đức, giữ vững phẩm chất 

chính trị, uy tín và danh dự của nhà giáo. Tôi tích cực tham gia học thêm về ngoại ngữ, 

tin học, phương pháp giảng dạy tích cực. Tôi được phân công giảng dạy các môn: văn 

hóa cơ sở; văn hóa du lịch; Một số vấn về tôn giáo, tín ngưỡng ở VN; phương pháp 

luận & phương pháo nghiên cứu khoa học trong nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng; Các 

hình thái tôn giáo truyền thống (tín ngưỡng) ở VN; cho các lớp cử nhân công tác xã hội; 

cử nhân quản trị du lịch; cao học, nghiên cứu sinh các ngành công tác xã hội (Đại học 
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Công Đoàn); quản trị du lịch (đại học Đông Đô; Đại học Thủ đô); văn hóa cơ sở (đại 

học văn hóa nghệ thuật quân đội);  Tôn giáo học, tại Học viện Khoa học xã hội, Viện 

Hàn lâm KHXH VN. 

Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học viết luận văn, nghiên cứu sinh viết luận 

án, tôi luôn chú ý cùng học viên trao đổi cởi mở, xác định đề tài nghiên cứu phù hợp, 

định hướng cho học viên trong quá trình nghiên cứu. Luôn hướng dẫn cho học viên về 

cách sưu tầm tài liệu, phương pháp nghiên cứu khoa học, giúp học viên khi ra trường 

nắm được phương pháp nghiên cứu và có khả năng nghiên cứu độc lập. 

Trong nghiên cứu khoa học, tôi luôn cố gắng trong việc khai thác, sưu tầm tài 

liệu, nhiệt tình đi nghiên cứu, khảo sát thực tế, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng 

bào dân tộc ít người. Tôi luôn chú ý học tập phương pháp nghiên cứu của các nhà 

khoa học ở trong và ngoài nước, đặc biệt là phương Tây, cố gắng vươn tới cách tiếp 

cận mới trong nghiên cứu, hứng thú tìm hiểu những vấn đề về văn hóa, tín ngưỡng  và 

tôn giáo trong đời sống chính trị - xã hội, nhất là trong vùng đồng bào các dân tộc ít 

người. Tôi luôn tìm cách xã hội hóa kết quả nghiên cứu và chuyển tải, vận dụng trong 

thực tế bài giảng và hướng dẫn học viên. Các công trình khoa học của tôi chưa nhiều, 

chất lượng còn hạn chế, song ít nhiều có đóng góp với công tác giảng dạy và nghiên 

cứu về văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của đơn vị công tác. 

Trong cuộc sống, tôi luôn cởi mở, chân thành, trung thực, với đồng nghiệp, đồng 

cảm, chia sẻ với học viên, nghiên cứu sinh; luôn thẳng thắn với lãnh đạo; luôn có ý 

thức cầu thị học tập, trau dồi kiến thức, thường xuyên trao đổi khoa học với đồng 

nghiệp và với học viên, nghiên cứu sinh. Tôi tự nhận thấy bản thân đủ tiêu chuẩn và 

luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người giảng viên thỉnh giảng cũng như nghiên 

cứu.   

 

 2. Thâm niên đào tạo 

 Tổng số: 16 năm thâm niên công tác đào tạo. 

   TT 

thâ

m 

niên 

Khoảng thời gian 

Hướng dẫn 

NCS 

HD 

luận 

văn 

ThS 

HD đồ 

án tốt 

nghiệp 

ĐH 

Giảng dạy 

Chính Phụ ĐH SĐH 

1 Từ 2001 đến 2010    13   

2 2010 đến 2014  1     
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3 2015 đến 2016   2   90 

3 năm cuối 

4 2016 đến 2019 1 2  2  15 150 

 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Ngoại ngữ phục vụ chuyên môn:  

Có bằng C tiếng Anh do trường Đại học ngoại ngữ (nay là trường Đại học Hà 

Nội) cấp 19/6/1991. 

3.2. Tiếng Anh giao tiếp: Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 khung tham chiếu 

châu âu do Trung tâm tiếng Anh do hiệu trưởng trường đại học Vinh cấp ngày 

15/5/2016.  

4. Hướng dẫn TS, ThS:  

TT 
Họ tên NCS hoặc 

HVCH 

Đối tượng 
Trách 

nhiệm 

Thời gian 

hướng dẫn 

 

Cơ sở 

đào tạo 

Đã 

bảo vệ 

năm NCS HV Chính Phụ 

I Nghiên cứu sinh      

Khoa 

Tôn giáo 

học 

 

1 Nguyễn Bình X   X 2015-2018 Nt 2018 

2 Đỗ Duy Hưng X  X  
2016 - 

2019 
nt 

Chưa 

bảo vệ 

3 
Hán Thị Thanh 

Lan 
X   X 

2017 - 

2019 
nt 

Chưa 

bảo vệ 

II Thạc sỹ        

1 Võ Minh Trí  x x  2016-2018 
Học viện 

KHXH 
2018 

2 Chu Văn Khánh  x x  2017-2019 
Học viện 

KHXH 

Tháng 

4/ 

2019 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học  
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5.1. Trước khi bảo vệ luận án tiến sỹ 

TT Tên sách Loại 

sách 

Nxb và năm 

XB 

Số 

tác 

giả 

Một mình 

hay chủ 

biên, 

phần biên 

soạn 

Thẩm định, 

xác nhận của 

cơ sở ĐT 

1 Quản lý cai nghiện và 

sau cai 

TK Nxb Lao 

động, 2004 

5 Biên soạn 

Tr5- tr117; 

125 - 171 

Viện Nghiên 

cứu phát triển 

KT- Xh Hà Nội 

5.2. Sau khi bảo vệ luận án tiến sỹ 

TT Tên sách Loại 

sách 

Nxb và năm 

XB 

Số 

tác 

giả 

Một mình 

hay chủ 

biên, phần 

biên soạn 

Thẩm định, 

xác nhận 

của cơ sở 

ĐT 

2 Sách xanh gia đình VN TK Nxb  03 biên soạn từ 

tr327- tr346 

Khoa tôn 

giáo học, 

Họcviện 

KHXH 

3 Nghi lễ lên đồng lịch sử 

và giá trị 

CK Nxb văn hóa 

2013 

01  tác giả Nt 

4  

Nghiên cứu thực hành 

tín ngưỡng trong xã hội 

đương đại  

TK Sở Văn hóa 

TT và DL, 

Viện văn hóa 

nghệ thuật 

quốc gia 

54 Nhiều tác 

giả. Biên 

soạn 

Tr 159  – tr 

181. 

Nt 

5 Khoa học tư duy từ 

nhiều tiếp cận khác 

nhau  

 

TK Nxb Tri thức 

2016 

29 Nhiều tác 

giả. Biên 

soạn 

tr 479– tr490 

Nt 

6 Nghi lễ lên đồng: lịch 

sử và giá trị (tái bản có 

bổ xung) 

CK Nxb Hà Nội. 

2017 

1 Tác giả Nt 
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7 Phụ nữ Thăng Long – 

Hà Nội 

TK Nxb Hà Nội, 

2019. 

1 Tác giả Nt 

8 Đời sống tôn giáo ở 

Việt Nam thời kỳ đổi 

mới 

TK Nxb Lý luận 

chính trị 

20 Nhiều tác 

giả. Biên 

soạn tr 208-

226 

Nt 

6. Chủ nhiệm hoặc tham gia chương trình, đề tài NCKH đã nghiệm thu 

TT Tên CT, ĐT 
Chủ 

nhiệm 

Tham 

gia 
Cấp quản lý 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Ngày 

nghiệ

m thu 

Kết quả 

1 
CD Rom 990 năm thăng 

Long - HN 
 X 

UBNDTP 

HN–Cty nghe 

nhìn HN 

1998 

1998 Khá 

2 

Quy hoạch văn hoá Thủ đô 

HN tầm nhìn 2010  X 

Viện nghiên 

cứu PT KT- 

XH HN 

2001 

2001 Khá 

3 

Những giải pháp KT - XH 

nhằm ổn định người dân 

trong diện di rời GPMB 

 X 

Viện nghiên 

cứu PT KT- 

XH HN 

2002-

2003 2003 Khá 

4 

Những giải pháp quản lý 

cai nghiện và sau cai  x 

Viện nghiên 

cứu PT KT- 

XH HN 

2004 

2004 

 

Xuất 

sắc 

5 
Ứng dụng nhân học trong 

nghiên cứu PTCN ở VN 
 X 

Viện 

HLKHXHVN 

2006-

2007 

2007 
khá 

6 

Thực trạng đời sống tâm 

linh của người dân thành 

thị và nông thôn HN. 

X  

Viện nghiên 

cứu Con 

người 

2006- 

2007 

2007 

Khá 

7 

Thực trạng giao tiếp của 

thiếu nhi HN trong hoạt 

động đội 

 X 

UBNDTP HN 2008 2008 

khá 
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8 

Những vấn đề xã hội cơ 

bản trong phát triển Con 

người 

X  

Viện Hàn lâm 

KHXHVN 

2009- 

2010 

2010 

khá 

9 

Biến đổi tôn giáo truyền 

thống của các tộc người 

thiểu số miền núi phía Bắc 

Đồng 

chủ 

nhiệm 

 

Viện Hàn lâm 

KHXHVN 

2013- 

2014 

 

khá 

10 Sách xanh gia đình VN  X Bộ Văn hóa 2013  khá 

11 

Những giải pháp mở rộng 

cơ hội & nâng cao năng 

lực cho người nghèo HN 

X  

Sở khoa học 

công nghệ 

HN 

2013 

- 

2015 

 

khá 

12 
Tôn giáo và phát triển bền 

Vững Tây Nguyên 
 X 

Viện nghiên 

cứu Tôn giáo 

2013- 

2014 

2014 
khá 

13 

Phát huy giá trị của tôn giáo 

nhằm xây dựng và nâng cao 

đạo đức, lối sống con người 

Việt Nam hiện nay 

 X 
Cấp  

Nhà nước 

2014 

2016 

2016 
Xuất 

sắc 

 

14 
Phụ nữ Thăng Long - Hà Nội  

X  UBNDTPHN 
2014 

-2016 

2016 
khá 

15 

Niềm tin và thực hành tôn 

giáo truyền thống (tín 

ngưỡng) ở VN 

X  

Cấp Bộ (viện 

Hàn lâm 

KHXHVN) 

2015-

2016 

2016 

khá 

16 
Di sản Mộc Bản Phật giáo 

VN 
 X Bộ KHCN 

2015-

2016 

2016 
khá 

17 

Nghiên cứu cơ hội & năng 

lực tiếp cận với PTCN của 

người Chứt ở miền trung VN 

 X 
Bộ KHCN, 

Quỹ Nafosted 

2014- 

2016 

2016 

khá 

18 

Hình tượng người phụ nữ 

trong tín ngưỡng dân gian 

VN 
X  

Hội văn nghệ 

dân gian VN 

201-

2019 

2019 Đang 

chờ 

nghiệm 

thu 

19 
Biến đổi tôn giáo truyền 

thống trong phát triển bền 
X  

Cấp Bộ (viện 

Hàn lâm 

2017-

2018 

2018 
khá 
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vững ở VN KHXHVN) 

20 

Hoạt động tín ngưỡng, tôn 

giáo trong gia đình VN  X 

Cấp bộ (viện 

hàn lâm 

KHXHVN) 

2017- 

2018 

2019 

khá 

21 

Tôn giáo nội sinh Nam bộ 

(nghiên cứu trường hợp: 

Bửu sơn kỳ hương, Tứ ân 

hiếu nghĩa, Phật giáo hiếu 

nghĩa Tà Lơn) 

X  

Cấp Bộ (viện 

Hàn lâm 

KHXHVN) 

2019- 

2010 

2020 

Đang 

thực 

hiện 

 7. Kết quả NCKH đã công bố trong các bài báo khoa học  

7.1. Giai đoạn trước khi bảo vệ luận án tiến sỹ 

T

T 

Tên bài báo Số 

tác 

giả 

Tên tạp chí, 

kỷ yếu 

Số Trang Năm 

công 

bố 

1.  Đi tìm nơi chôn cất Trần 

Hưng Đạo,  

1 Tạp chí xưa & Nay. số 8 27 1995 

2.  Bước đầu tìm hiểu trang 

phục trong tín ngưỡng thờ 

mẫu 

1 Tạp chí văn hóa 

nghệ thuật 

Số 6 49- 50 1999 

3.  Biểu tượng màu sắc trong tín 

ngưỡng Tứ phủ.  

1 Tạp chí nghiên cứu 

ĐNÁ 

số 3 trang 

79-82 

2000 

4.  Thực trạng lối sống và tệ nạn 

xã hội ở một số làng xã 

ngoại ô Hà Nội trong quá 

trình đô thị hóa 

1 Tạp chí nghiên cứu 

Con người 

Số 6 Tr 21-

28 

2007 

5.  Mạng xã hội của những căn 

đồng 

1 Tạp chí nghiên cứu 

Con người.  

Số 3 tr 40-

46 

2009 

6.  Múa đồng trong nghi lễ lên 

đồng của người Việt và mối 

1 Tạp chí Nghiên cứu 

Văn hóa  

số 3  

 

Tr56-

61 

2009 
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quan hệ với múa Bóng 

(chăm)-một đôi điều suy 

nghĩ 

7.2. Giai đoạn sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ 

7.  Vai trò của việc thực hành 

nghi lễ lên đồng 

1 Tạp chí văn hoá 

nghệ thuật 

Số 2 Tr 16- 

20 

2012 

8.  Nghi lễ lên đồng và mối 

quan hệ với đời sống tâm 

sinh lý nhóm xã hội đặc 

thù.  

1 Tạp chí nghiên cứu 

Con người. 

số 02   2010 

9.  Có hay không tác dụng cứu 

sinh trong nghi lễ lên đồng, 

hầu bóng. 

1 Tạp chí Nghiên cứu 

Con người 

 

Số 4 

 

 

tr.51-

59  

 

2011 

 

 

10.   Tác động của kinh tế thị 

trường đến thực hành nghi 

lễ lên đồng ở đồng bằng 

Bắc bộ. (2 số liên tiếp) 

1 Tạp chí văn hóa 

nghệ thuật 

số  9 -

10 

tr32-37 2013 

11.  Phương pháp phỏng vấn 

sâu trong nghiên cứu nhân 

học   

 Tạp chí nghiên cứu 

Tôn giáo. 

số 10 Tr35-

42 

2013 

12.   Cách tiếp cận mới về nghiên 

cứu nghèo đói và xóa nghèo 

của Việt Nam hiện nay.  

 

1 

Tập san Hà Nội hội 

nhập 

Số 6 

 

Tr36-

40  

2013 

 

13.  Tết cổ truyền dân tộc & 

những góc nhìn đa dạng về 

văn hóa 

1 Tạp chí Tạp chí xây 

dựng & đô thị  

Số 33 

 

Tr16-

19 

2014 

14.  Hình tượng con ngựa trong 1 Tập san Hà Nội hội Số 1 Tr 38- 2014 
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văn hóa Việt Nam và thế 

giới 

nhập  40.   

15.  Múa lửa trong nghi lễ lên 

đồng.  

1 Tạp chí Nghiên cứu 

Tôn giáo 

số 4  Tr 

126-

131  

2014 

16.   Biến đổi tôn giáo truyền 

thống ở các tộc người thiểu 

số miền núi phía Bắc Việt 

Nam hiện nay. 

1 Tạp chí Nghiên cứu 

Tôn giáo 

Số9 Tr 

114-

125.  

2014 

17.  Sản nghiệp văn hóa thăng 

long - Hà Nội và một số 

vấn đề về nhận thức trong 

mối quan hệ với phát triển 

kinh tế - xã hội 

1 Tạp chí di sản văn 

hóa 

Số 2 Tr 13- 

16 

2014 

18.  Khảo sát vốn xã hội người 

nghèo Hà Nội 

1 Kinh tế - xã hội Thủ 

đô 

Số 6 Tr 37- 

43 

2015 

19.   Tác động của đa dạng tôn 

giáođối với biến đổi & tái 

cấu trúc văn hóa truyền 

thống ở Tây Nguyên. 

1 Tạp chí Nghiên cứu 

Tôn giáo 

số 6 Tr 3- 

18.  

2015 

20.  Mountain God Worship 

Phenomenon & the 

Vietnamesés Behavior 

1 The Mountainous 

Culture, Ecology 

and Personage in 

East Asia 

Nov. 11 

- 13 

Tr 

153- 

164 

2015 

21.  The Phenomenon of 

Mountain God Worship 

and Vietnamese attitudes 

1 Journal of 

Mountains and 

Humanities 

Volume

1 

145- 

154 

2015 
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22.   Năng lực của người nghèo 

Hà Nội, một số đặc tính cơ 

bản. 

1 Tạp chí Thăng Long  số 5 tr.42- 

47  

2015 

23.  Giải mã hiện tượng thờ rắn/ 

biểu tượng rắn trong hệ 

thống điện thờ Mẫu ở Việt 

Nam 

1 Kỷ yếu HT trong 

nước: Vấn đề Di sản 

tôn giáo miền Trung 

 Tr 

139-

144 

2015 

24.  Nghi lễ lên đồng hầu bóng 

ở Châu thổ Bắc Bộ Việt 

Nam từ cách tiếp cận liên 

ngành 

1 HTKH quốc tế: 

Nghiên cứu thực hành 

tín ngưỡng trong xã 

hội đương đại 

 Tr  2016 

25.   Tìm hiểu các giá trị tôn 

giáo truyền thống (tín 

ngưỡng) ở VN. 

1 Tạp chí Nghiên cứu 

tôn giáo 

Số 2 Tr92-

104 

2016 

26.   Thực hành thờ cúng thần/ 

thánh vùng  châu thổ Bắc bộ. 

1 Tạp chí Nghiên cứu 

tôn giáo 

 Số11- 

12 

tr100-

122 

2016 

27.   Giá trị văn hóa của  mộc 

bản chùa Vĩnh Nghiêm và 

chùa  Bổ đà ở Bắc Giang 

1 Tạp chí Nghiên cứu 

Tôn giáo 

số 1- 2 Tr69- 

82 

2017 

28.  Thực hành tín ngưỡng thờ 

mẫu Tam phủ: một vài đặc 

trưng.  

1 Tạp chí Tia sáng 

 

Số 4 

 

tr 45 - 

48 

 

2017 

 

29.  Vai trò của tín ngưỡng trong đời 

sống xã hội ở VN hiện nay. 

1 Tạp chí Tuyên giáo số 10 tr 57- 

60 

2017 

30.  Biến đổi tôn giáo truyền 

thống (trường hợp thờ Mẫu 

ở Bắc và Bắc Trung bộ VN)  

1 Tạp chí nghiên cứu 

tôn giáo  

số 8 Tr 95-

111 

2017 
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31.   Biến đổi tôn giáo tín 

ngưỡng của người Hmông 

khu vực miền núi phía Bắc 

Việt Nam: thực trạng và 

nguyên nhân 

 Tạp chí nghiên cứu 

tôn giáo .   

Số 10 Tr 56- 

73 

2017 

32.  Hoàng mười trong thực 

hành nghi lễ lên đồng, hầu 

bóng và nhân vật lịch sử 

1 Hội thảo quốc gia: Giá 

trị lịch sử - văn hóa của 

di tích đền Ông Hoàng 

Mười, huyện Hưng 

nguyên, tỉnh Nghệ An. 

 Tr 72-

86 

2017 

33.  Triết lý nhân sinh trong tín 

ngưỡng thờ cúng Hùng 

Vương. 

 Tạp chí Tuyên giáo Số 4 Tr56-

60 

2018 

34.  Sinh hoạt tín ngưỡng 

trong gia đình VN những 

đặc trưng cơ bản.  

 Tạp chí nghiên cứu 

Tôn giáo  

số 7 Tr 14- 

30 

2018 

35.   Hiện tượng thờ thần núi và 

thế ứng xử của người Việt. 

1 TC di sản – Bộ 

VHTTDL 

số 7 Tr91- 

95 

2018 

36.  Tiếp biến văn hóa trong bối 

cảnh hội nhập.  

1 Tạp chí tuyên giáo Số Tr52- 

55 

2019 

 7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp 

TT Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ quan cấp Ngày tháng 

năm cấp 

Số tác giả 
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