
I. Thông tin cá nhân: PGS.TS PHAN THANH BÌNH 

Ngày, tháng, năm, sinh: 01/05/1959                 

Quê quán: Quảng Thành-Quảng Điền-Thừa Thiên Huế      

Chức vụ hiện tại: (không) 

Nguyên là Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy trường ĐHNT, ĐH Huế NK 2009-2014 và 

2014-2019 

Tốt nghiệp ĐH: Ngành Lý luận & Lịch sử Mỹ thuật, Trường Đại học Mỹ thuật Việt 

Nam, năm 1985 

Tốt nghiệp ThS ngành Ngành Lý luận & Lịch sử Mỹ thuật, Trường Đại học Mỹ 

thuật TP Hồ Chí Minh, năm 2003 

Tốt nghiệp TS ngành Ngành Lý luận & Lịch sử Mỹ thuật, năm 2010, tại Viện  Văn 

hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam 

Được phong hàm PGS:  năm 2015 

Danh hiệu NGƯT: năm 2017 

II. Đề tài NCKH các cấp 

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt 

đầu/Năm hoàn 

thành 

Đề tài cấp(NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

01 Nghệ thuật khảm sành sứ 

Huế. -MS B96.11.05 

   1996/1998     Cấp Bộ Chủ trì 

02 Tính tạo hình trong trang trí 

kiến trúc Huế - MS B98.11.10 

   1998/2000     Cấp Bộ Chủ trì 

03 Khảo sát chất liệu nề họa 

trong trang trí thời Nguyễn. 

MS B2001.11.05 

    2001/2003     Cấp Bộ Chủ trì 

04 Xây dựng thư mục Mỹ thuật 

Huế phục vụ NCKH và giảng 

dạy. MS B2005.11.02 

    2005/2007     Cấp Bộ Chủ trì 

05 Tư tưởng Hồ Chí Minh trên 

bình diện nghệ thuật tạo 

hình. B2006.DHH.06.07 

   2006/2008     Cấp Bộ Chủ trì 

06 Cơ sở lý thuyết mỹ học nghệ 

thuật tạo hình. MS 

B2008.ĐHH.11.07 

2008/2010     Cấp Bộ Chủ trì 

07 Nghiên cứu tranh dân gian 

làng Sình và vận dụng trong 

sáng tác.  

2010/2012     Cấp Bộ Chủ trì 



MS B2010.DHH.05-15 

08 Dự án Sáng tác tranh chủ đề 

môi trường năm 2010. MS 

2010/2010     Cấp Bộ Chủ trì 

09 Phục dụng bản khắc tranh 

dân gian làng Sình.  

MS B2013.DHH.05-11 

2013/2015     Cấp Bộ Chủ trì 

10 Bộ đề tài bát bửu trong nghệ 

thuật cung đình thời Nguyễn 

và sự vận dụng trong học tập, 

giảng dạy LSMT.  

MS ĐHH 2016-05-13 

2016/2018   Cấp ĐH Huế Chủ trì 

11 Biên soạn tài liệu tuyên 

truyền về GDBV Môi trường 

cho sinh viên thông qua hình 

thức tranh cổ động 

B2017-ĐHH-20-MT 

2017/2018     Cấp Bộ Chủ trì 

12 Khảo sát nhu cầu và xây dựng 

định hướng đào tạo giáo viên 

sư phạm MT-ÂN trình độ đại 

học ở miền Trung. MS: 

B2002.11.07 

2002/2004     Cấp Bộ     Tham gia 

13 Tranh dân gian VN 

T 1995.CT.01 

1995/1995  Cấp trường Chủ trì 

14 Trang trí Cửu Đỉnh- Giá trị 

Nghệ thuật. T 1996.CT.03 

1996/1996  Cấp trường Chủ trì 

15 Tranh in đá của Daumiere 

T1997.CT.02 

1997/1997  Cấp trường Chủ trì 

16 Mỹ thuật ở Huế thế kỷ XX 

T 1998.CT.07 

1998/1998  Cấp trường Chủ trì 

17 Tìm hiểu Body Art 

T1999.CT.03 

1999/1999  Cấp trường Chủ trì 



18 Phương pháp tiếp cận của 

nghệ thuật Cubisme 

T2000.CT.02 

2000/2000  Cấp trường Chủ trì 

19 Tư tưởng thẩm mỹ tạo hình 

thời Phục Hưng.  

T.2002.11.01 

2002/2002  Cấp trường Chủ trì 

20 Ngôn ngữ nghệ thuật tạo 

hình. T.2003.11.03 

2003/2003  Cấp trường Chủ trì 

21 Tư tưởng HCM trên bình 

diện NTTH. T.2004.CT.07 

2004/2004  Cấp trường Chủ trì 

22 Hoa văn trang trí bia lăng Gia 

Long. T2005.CT.11.01 

2005/2005  Cấp trường Chủ trì 

23 Cơ sở lý thuyết tranh in đá 

T2006.11.07 

2006/2006  Cấp trường Chủ trì 

24 Yếu tố dân gian trong khảm 

sứ trang trí kiến trúc cung 

đình Huế. T.2007.11.07 

2007/2007  Cấp trường Chủ trì 

25 Tính phồn thực trong mỹ 

thuật cổ Việt Nam 

T.2008.11.01 

2008/2008  Cấp trường Chủ trì 

26 Thể tài và ý nghĩa tâm linh-

nghệ thuật trong tranh dân 

gian làng Sình T.2009.10.11 

2009/2009  Cấp trường Chủ trì 

27 Phục dựng bút vẽ tranh dân 

gian làng Sình. T.2012.11.01 

2012/2012  Cấp trường Chủ trì 

28 Giá trị nghệ thuật của đề tài 

trang trí tại điện Minh Thành  

T.2014.11.05 

2014/2014  Cấp trường Chủ trì 

29 Xây dựng hệ thống tư liệu về 

cuộc đời-tác phẩm của họa sĩ 

Tôn Thất Sa. T2015.11.9 

2015/2015  Cấp trường Chủ trì 



30 Nguyên lý mỹ thuật phương 

Đông và việc vận dụng trong 

giảng dạy Mỹ thuật cổ 

MS: T2021.11.05 

2021/2022 Cấp trường Chủ trì 

30 Nghiên cứu xây dựng mô 

hình làng nghề truyền thống 

xã Phú Mậu phục vụ du lịch. 

MS: TTH.2012-KX.14 

2013/2017 Cấp Tỉnh 

(TT Huế) 

Chủ trì 

 

III. Bài báo  

 

Năm                       

xb 

Tên bài báo Tên tạp chí Tập, số 

1991 Dưới chân tháp cổ Pô Nagar nghĩ về văn 

hóa Việt chàm 

Nghiên cứu Văn hoá nghệ 

thuật 

02 

1993 Danh họa Pablo Picasso Mỹ thuật thời nay 31 

1993 Nghệ thuật khảm sành sứ trang trí kiến 

trúc cung đình Huế 

 KHCN&MT TT Huế 02 

1994 Tranh thờ dân gian làng Sình (Huế) Huế xưa và nay 06 

1995 Phòng tranh Vĩnh Phối-Tuyết Mai những 

sắc xuân tươi đẹp 

Mỹ thuật thời nay 06 

1995 Tranh dân gian Việt Nam từ Đông Hồ đến 

làng Sình 

Thông tin KHCN-TT Huế 01 

1995 Mỹ thuật Huế 20 năm một điểm nhìn từ 

1995 

Mỹ thuật 08 

1995 Nghệ thuật trang trí kiến trúc cung đình Huế Mỹ thuật thời nay 06 

1995 Một dòng tranh dân gian trên đất Huế. Nghiên cứu Văn hoá nghệ 

thuật 

08 

1995 Nghệ thuật khảm sành sứ trang trí kiến 

trúc cung đình Huế 

Mỹ thuật thời nay 06 

1996 Tính tạo hình trong kiến trúc cung đình 

Huế, giá trị hài hoà và thực dụng. 

Kiến trúc Việt Nam 02 



1996 Điện Hòn Chén từ truyền thuyết tâm linh 

đến nghệ thuật. 

Huế-Văn hóa dân gian 12 

1997 Bác Cửu Lập nghệ nhân khảm sứ cuối 

cùng của triều Nguyễn 

Mỹ thuật-TP HCM 18 +19 

1997 Dưới chân tháp cổ Pô Nagar nghĩ về văn 

hóa Việt chàm 

Nghiên cứu Văn hoá nghệ 

thuật 

02 

1997 Đồ pháp lam Mỹ thuật-TP HCM 18 +19 

1997 Màu sắc kiến trúc cung đình Huế-Hiệu quả 

tạo hình và ấn tượng thẩm mỹ 

Kiến trúc Việt Nam 02 

1997 Huế trong tranh của hoạ sỹ Tô Ngọc Vân Huế xưa và nay 19 

1998 Tranh gương cung đình Huế Mỹ thuật 20 

1998 Một thoáng về hoạ sỹ Dương Đình Sang Mỹ thuật 19 

1998 Phác thảo về nghệ thuật  trang tr í kiến trúc 

thời Nguy ễn. 

Ki ến th ức ng ày nay 10 

1999 Nguồn tư liệu nghiên cứu mỹ thuật Huế. Huế xưa và nay 32 

2000 Mirror Paingtings Cultural Window 28 

2000 Hoạ sỹ Tuyết Mai với những bức tranh về 

xưa Alace-Pháp 

Mỹ thuật 27 

2000 Hoạ sỹ Lê Trí với tác phẩm Mỹ thuật 28 

2001 Những dòng chảy mỹ thuật Huế 25 năm 

qua. 

Văn hóa nghệ thuật 06 

2001 Huế nguồn cảm xúc sáng tạo  của các hoạ 

sỹ Việt Nam nữa đầu thế kỷ XX. 

Mỹ thuật 40 

2001 Triển lãm mỹ thuật 5 trường VN-Thái Lan Mỹ thuật 48 

2001 Dấu ấn một chặng đường Mỹ thuật 35 

2002 Những dòng chảy và bến bờ Mỹ thuật 52 

2002 Triển lãm mỹ thuật đương đại 5 trường 

Mỹ thuật Việt Nam-Thailan 2001 

Mỹ thuật 48 

2002 Những gợi mở từ hai cuộc triển lãm tại TP 

Hồ Chí Minh 

Mỹ thuật 66 



2002 Ấn tượng Huế 2002-Cảm nhận về thành 

công của một cuộc giao lưu nghệ thuật. 

Mỹ thuật 58 

2002 Một triển lãm được coi là một hiện tượng 

lạ trong hoạt động mỹ thuật ở thành phố 

Hồ Chí Minh 

Mỹ thuật 70 

2003 Giữ lại vẻ đẹp của tranh tường cung An 

Định-Huế 

Mỹ thuật 94 

2003 Nhà điêu khắc Lê Thành Nhơn những nỗi 

niềm còn lại với quê hương. 

Mỹ thuật 84 

2003 Thành công của mỹ thuật TT-Huế và 

những điều suy ngẫm. 

Mỹ thuật  90 

2003 Suy nghĩ từ bài thuyết trình về mỹ thuật 

của tiến sỹ Annette Van den Bosch 

Mỹ thuật 92 

2004 Những cái khác mà không lạ của trại sáng 

tác điêu khắc quốc tế lần thứ III ở Huế 

Mỹ thuật 116 

2004 Chất liệu thép trắng và thuộc tính dân tộc 

trong sáng tác điêu khắc hiện đại 

Mỹ thuật & Nhiếp ảnh 01 

2005 Giá trị lịch sử-nghệ thuật của những cây 

đèn đồng phong cách Đông Sơn tại một 

sưu tập ở TP HCM. 

Mỹ thuật 132 

2005 Tìm hiểu sự giao thoa văn hoá Việt Chàm 

qua các tác phẩm mỹ thuật. 

Thông tin Mỹ thuật 3-4 

2006 Họa sỹ Bửu Chỉ-một tính cách Huế Mỹ thuật 148 

2006 Trại sáng tác điêu khắc quốc tế 2006 thành 

công và vấn vương 

Mỹ thuật và Nhiếp ảnh 11 

2006 Tâm động Mỹ thuật 152 

2006 W. Goether bàn về mỹ thuật Mỹ thuật 165 

2006 Tính phồn thực trong tác phẩm mỹ 

thuật.Dấu ấn của một bình diện văn hoá 

Việt Nam. 

Mỹ thuật 166 

2007 Tính khác biệt và độc đáo trong khảm sứ 

trang trí lăng Kiên Thái Vương 

Mỹ thuật 168 



2007 PGS-Họa sỹ Vĩnh Phối- sáng tạo nghệ 

thuật và những niềm day dứt không nguối 

Đại học Huế 60 

2007 PGS-Họa sỹ Vĩnh Phối- sáng tạo nghệ 

thuật và những niềm day dứt không nguôi 

Nghiên cưú Mỹ thuâtj 22 

2009 Từ giá trị của nghệ thuật trang trí kiến trúc 

cung đình  nhận thức trở lại đối với mỹ 

thuật thời Nguyễn 

Nghiên cứu Mỹ thuật 01(29)  

2009 Hiệu quả tạo hình  của các chất liệu nề 

họa-khảm sứ trang trí kiến trúc cung đình 

thời Nguyễn. 

Mỹ thuật 25-26 

2009 Các linh thú trong nghệ thuật khảm sành 

sứ Huế 

Nghiên cứu Mỹ thuật 4 

2009 Họa sĩ Tôn Thất Đào Mỹ thuật 197 

2010 Khảm sành sứ-Một điểm nổi của di sản 

văn hóa Huế 

Di sản văn hóa 03(32) 

2010 Bộ đề tài Tứ thời trên di sản mỹ thuật thời 

Nguyễn tại Huế 

Di sản văn hóa 04(33) 

2011 Triển lãm Mỹ thuật đương đại VN-Thailand 

lần thứ 7, năm 2011- Một cái nhìn cận cảnh về 

triển vọng hợp tác 

Nghiên cứu Mỹ thuật 01(37) 

2011 Họa sĩ Tô Ngọc Vân  với Huế -Đôi dòng 

ký ức 

Nghiên cứu Mỹ thuật 4(40)  

2011 Họa sĩ Tôn Thất Sa với những bản vẽ trên 

BAVH 

Nghiên cứu Mỹ thuật 3(39)  

2012 Tượng đài liệt sĩ của Điềm Phùng Thị -Nét 

độc đáo và sâu lắng 

Mỹ thuật và Nhiếp ảnh 2/2012 

2014 Ngôn ngữ điêu khắc đương đại, điểm nhìn 

từ điêu khắc Huế-miền Trung. 

Mỹ thuật và Nhiếp ảnh 10/2014 

2015 Nghệ thuật trang trí chạm khắc tại lăng 

Thánh Cung (Huế) 

 The Journal- ĐH 

Mahidol-Thái Lan 

(Vol.9.No

1 2015 )  

2016 “Dấu ấn tâm linh trong tranh dân gian làng 

Sình” 

Mỹ thuật và Nhiếp ảnh     11 

2017 Lê thừa Tiến- Một họa sĩ Huế của thời Mở cửa Mỹ thuật và Nhiếp ảnh 5 



2018 Liệt sĩ-Họa sĩ Lê Minh Trường, cựu SV 

trường CĐMT Huế 

Mỹ thuật và Nhiếp ảnh 9(75)/20

18 

2018 Họa sĩ Bửu Chỉ người không đứng ngoài 

cuộc 

Mỹ thuật và Nhiếp ảnh 5 (71) 

2018 

2019 Họa sĩ Đinh Cường người thầy, nghệ sĩ tài 

hoa của Trường CĐMT Huế 

Mỹ thuật và Nhiếp ảnh 6(84) 

2019 Đức Phước- một gương mặt trẻ của nghệ 

thuật tranh sơn mài ở Huế 

Tạp chí Mỹ thuật & Nhiếp 

ảnh 

 

số 11-

12/2019 

 

2021 Những dấu ấn của nghệ thuật sắp đặt trong 

đời sống mỹ thuật Huế từ năm 2000 đến 

nay,   

 

Tc Văn hoá Nghệ thuật,  số 478 

tháng 

10/2021 

IV. Bài viết Hội thảo quốc gia, quốc tế  

Thời 

gian 

Tham luận/ Chủ trì Tên hội nghị/địa điểm 

1992 Tư tưởng Hồ Chí Minh trên bình 

diện nghệ thuật tạo hình  

Tư tưởng HCM - Ban Tư tưởng TW 

 

1994 Tranh dân gian làng Sình .Quá khứ-

Hiện tại-Nhu cầu. 

Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa 

phi vật thể ở Huế, UNESCO, UBND TT. Huế 

1995 Tính tạo hình trong kiến trúc cung 

đình Huế - những giá trị hài hòa và 

thực dụng  

Nghệ thuật tạo hình Huế  

TT Nghiên cứu Huế 

1999 Kết cấu chương trình môn học của 

hệ cao đẳng SP Họa - những bất ổn 

cần trao đổi 

Đào tạo SP Nhạc - Họa 

CĐSP Mẫu giáo TW II -  Nha Trang 

2000 Cần đảm bảo và tăng cường hơn 

nữa việc rèn luyện kỹ năng tạo hình 

cho SV SP mỹ thuật  

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo 

viên ÂN, MT đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ 

thông những năm 2000. 

Vụ giáo viên Bộ Giáo dục - Đào tạo 



2000 Mỹ thuật Huế hai mươi lăm năm. 

Những dòng chảy...và bến bờ  

Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX  

- Viện Mỹ thuật – ĐH Mỹ thuật Hà Nội 2000. 

2002 Giáo dục thẩm mỹ - hội họa, thực 

trạng và quan niệm  

Đại học Huế 

Hội nghị khoa học lần thứ nhất 

2002 Đổi mới và nâng cao hiệu quả cảm 

thụ thị giác trong giảng dạy mỹ thuật 

Đổi mới phương pháp giảng dạy đại học 

Đại học Huế 

2003 Chất liệu thép trắng và thuộc tính 

dân tộc trong sáng tác điêu khắc 

hiện đại  

10 năm điêu khắc Việt Nam - 1993 - 2003 

Vụ Mỹ thuật & Nhiếp ảnh  

Trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội 

2005 Dạy Mỹ thuật ở nhà trường qua 

những cuộc khảo sát ở miền Trung  

Mỹ thuật của Thiếu nhi trong và ngoài nhà 

trường 

Vụ Mỹ thuật & Nhiếp ảnh 

2005 Đào tạo giáo viên Âm nhạc - Mỹ 

thuật một chặng đường của sự phát 

triển giáo dục thẩm mỹ ở nước ta. 

Đào tạo SP Nhạc - Hoạ 

CĐSP Mẫu giáo TW II - Nha Trang 

2006 Về các trại sáng tác điêu khắc quốc 

tế ở Huế  

Điêu khắc ngoài trời Việt Nam hiện đại 

Viện Mỹ thuật - ĐH Mỹ thuật Hà Nội 

2006 Nâng cao chất lượng đào tạo nghệ 

thuật  

Nhà giáo trong sự nghiệp đổi mới 

Công đoàn ĐHH 

2006 Idea of a co-operation and 

expansion of artistic space 

The 4th Mekong Art and Culture Scholars 

in Resident Proiect 

Silpakorn University-Thailand 4/2006 

2006 Tính cá biệt và độc đáo của khảm 

sứ lăng Kiên Thái Vương. 

Hội nghị thông báo khoa học 

Viện Văn hóa -Thông tin 

2006 Khơi dậy tiềm năng, ưu thế và nhấn 

mạnh bản sắc văn hoá trong quá 

trình hội nhập, phát triển của thành 

phố Đà Nẵng 

Văn hóa Đà Nẵng hội nhập và phát triển 

UBND TP Đà Nẵng 

 



2007 Sinh viên ĐHNT Huế với nghệ 

thuật đương đại. 

20 năm mỹ thuật Việt Nam thời kỳ đổi mới 

ĐH Mỹ thuật Việt Nam 

2007 Contemporary art in Vietnam Seminar contemporary art on Mekong 

Region - Chiang Mai- University- Thailand 

2008 Dạy-học LS Mỹ thuật cho ngành sư 

phạm 

Đổi mới phương pháp dạy học trong 

đào tạo giáo viên Âm nhạc – Mỹ thuật  

Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW 

2008 Triển khai đào tạo theo học chế tín 

chỉ những điều nhìn thấy trước ở 

Đại học Nghệ thuật Huế 

Vai trò CBGV trong việc triển khai tổ chức 

đào tạo theo học chế tín chỉ tại ĐH Huế 

CĐ Đại học Huế 

2009 Đào tạo giáo viên Mỹ thuật nhìn từ 

cuộc vận động hai không. 

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 

âm nhạc- mỹ thuật-Bộ Giáo dục- Đào tạo.  

2010 NCKH của CBGV trường ĐHNT 

Huế Kết quả và những nhu cầu đổi 

mới. 

Đánh giá về hoạt động KHCN trong các trường 

Nghệ thuật giai đoạn từ 2005 đến nay. 

Đại học ĐH Sư phạm Nghệ thuật TW 

2011 Trường ĐH NT Huế với các hoạt 

động mỹ thuật cộng đồng trong các 

festival Huế 

Nghệ thuật đương đại VN hướng tới cộng 

đồng 

Trường ĐH Sài Gòn - Trường ĐH Mỹ 

thuật TP HCM - Hội Mỹ thuật TP HCM 

2012 Contemporary art in Huế-

Vietnam 

Contemporary Arts  

Chiang Mai University- Thailand 

2012 Không gian lịch sử- văn hóa và giá 

trị di sản nghệ thuật tạo hình ở 

Quảng Bình 

Hội thảo khoa học quốc gia về danh 

nhân Quảng Bình 

Hội Khoa học lịch sử Việt Nam 

Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam 

2012 The open tendency in research and 

comparison of the art in Hue in sub- 

region Mekong riever 

International Conference on Fine and 

Applied Art Research 

Mahasarakham University-Thailand 



2014 Hồn Việt qua ý nghĩa-biểu tượng 

của những đồ dùng,vật dụng thời 

Nguyễn. 

Hội thảo Mỹ thuật ứng dụng trên đường 

tìm về bản sắc Việt-Hội Mỹ thuật TP HCM và 

ĐH Văn Lang. 

2013 Sách giáo khoa mỹ thuật những 

vẫn đề tồn tại và yêu cầu đổi mới 

 

Một số vấn đề chung về xây dựng chương 

trình giáo dục phổ thông sau năm 2015 

Bộ Giáo dục & Đào tạo 

2013 Vietnam Fine Arts through 

traditionnal Culture appeareance 

and aesthetic nuancees 

 

International Conference on Fine and 

Applied Art Research 

Mahasarakham University-Thailand 

2013 Traditionnal Vietnam Fine Arts 

 

International Exhibition Haiku 2013 

Okinawa University-Japan 

2013 Contemporary art in Vietnam 

(2000- 2010) 

The 2nd Contest of the Contenmporary 

Art in the Mekong River Basin 2013 

Mahasarakham University-Thailand 

2013 Sách GK Mỹ thuật những vấn đề 

tồn tại và yêu cầu đổi mới.  

 

Hội thảo Một số vấn đề chung về xây 

dựng chương trình giáo dục phổ thông sau 

năm 2015. Bộ GD& ĐT, 9/2013 

Cục Nhà giáo và CBQLGD- Bộ GD&ĐT 

2014 Vietnam contemporary art and 

training of artirts 

The 3nd contest of the contemporary 

art in the Mekong River Basin 2014 

Mahasarakham University-Thailand 

2014 Hoạ sĩ Tôn Thất Sa với những bản 

vẽ trên B.A.V.H 

100 năm B.A.V.H và vấn đề tiếp xúc 

văn minh Đông-Tây đầu thế kỷ XX 

Phân Viện VHNTQGVN tại Huế 

2014 Hồn Việt qua ý nghĩa-biểu tượng 

của những đồ dùng, vật dụng thời 

Nguyễn. 

Hội thảo Mỹ thuật ứng dụng trên 

đường tìm về bản sắc Việt 

Hội Mỹ thuật TP HCM và ĐH Văn Lang. 



2014 Ngôn ngữ điêu khắc đương đại- 

điểm nhìn từ điêu khắc Huế-Bắc 

miền Trung 

Triển lãm 10 năm điêu khắc Toàn quốc 

lần thứ 5 (2003-2013) và điêu khắc Việt 

Nam trong giai đoạn hiện nay 

Cục Mỹ thuật & Nhiếp ảnh và Hội Mỹ thuật 

VN 

2015 Tính đặc thù trong xây dựng, thiết 

kế chuẩn kết quả môn học mỹ thuật 

với định hướng khơi dậy năng lực 

thẩm mỹ cho học sinh 

Phương pháp thiết kế chuẩn kết quả môn học 

đối với cấp học,lớp học của GDPT theo định 

hướng phát triển năng lực học sinh 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

 

 

2015 

Khai thác tính truyền thống của mỹ 

thuật ứng dụng Huế trong đào tạo 

tại trường ĐH Nghệ thuật 

   Hội thảo khoa học “Dấu ấn Huế, bản sắc 

Việt trong sản phẩm thủ công truyền thống” 

UBND TP Huế. 

2016 Tranh dân gian làng Sình Huế 

 

Hội thảo Tranh dân gian Việt Nam 

Bảo tàng Hà Nội tổ chức- Hà Nội 10/2016 

2016 Những nghịch lý trong đào tạo, bồi 

dưỡng phát triển tài năng cho sinh 

viên mỹ thuật” 

Hội thảo Khoa học toàn quốc 

Bồi dưỡng và phát triển tài năng cho sinh 

viên mỹ thuật trong xu thế hội nhập quốc tế 

hiện nay. 

     Đại học Nghệ thuật Huế đăng cai tổ chức 

2016 Đề tài Nhị thập tứ hiếu tại lăng 

hoàng tử Kiên Thái Vương 

Hội nghị những phát hiện mới về  khảo cổ 

học 2016 

Viện Hàn lâm KHXH VN- Viện Khảo cổ 

2017 Nghệ thuật trang trí tạo hình tại 

lăng Thánh Cung (Huế) 

Di sản mỹ thuật Huế, nghiên cứu và ứng 

dụng từ góc độ liên ngành. 

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế 

Đại học Nghệ thuật –ĐH Huế đồng tổ chức 

2017 Nhận định mới về một bản khắc cổ 

của tranh thờ cúng làng Sình Huế 

Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 

2017 

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tổ chức 



2018 Tiệm cận thành tựu công nghệ trí 

tuệ nhân tạo (A.I) trong giảng dạy 

và sáng tạo mỹ thuật 

Hội thảo khoa học: “ Tác động của cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0 đối với lĩnh vực 

văn hóa nghệ thuật 

Viện VHNT quốc gia VN và Vụ KHCN-MT 

(Bộ VH-TT và DL) tổ chức 

2018 Nguyên lý thẩm mỹ trong phục 

dựng, thiết kế mỹ thuật tại Bảo tàng 

HCM 

Hội thảo khoa học:” Đổi mới trưng bày bảo 

tàng và di tích trong giai đoạn hiện nay” 

Bộ VH-TT và DL-Bảo tàng HCM quốc gia và 

Sở VHTT TT Huế đồng tổ chức 

2019 

The Styles and Techniques of 

Traditional Vietnamese Art 

 

The 3rd International Symposium on Arts, 

Craft and Design. Silpakorn 

University.Thailand 

 

2019 Đào tạo đội ngũ  giáo viên mỹ thuật 

đáp ứng  yêu cầu thực hiện chương 

trình giáo dục phổ thông mới 

Hội thảo khoa học “ Phát triển chương trình 

nhà trường đáp ứng Chương trình giáo dục phổ 

thông mới”. Bộ GD & ĐT, Trường ĐHSP Hà 

Nội 2 và Ngân hàng thế giới tổ chức 

 

2019 

Về một bức chạm khắc gỗ 

tại nhà bia lăng Thiệu Trị 

Hội nghị Thông báo Khảo cổ học năm 2019. 

Viện hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện Khảo cổ 

học 

2019 Mỹ thuật Huế, nhìn lại chặng 

đường 30 năm trăn trở, đổi thay 

(1986-2016) 

Hội thảo khoa học “ Mỹ thuật VN giai đoạn 

1986 đến 2016, Bộ VH-TT & DL, Trường ĐH 

Mỹ thuật VN tổ chức năm 2019 

2020 Bát bửu, nét đặc sắc của nghệ thuật 

trang trí kiến trúc thời Nguyễn thế 

kỷ XIX 

   Hội thảo khoa học:  “ Kinh đô Huế thế kỷ XIX.  

Hội Khoa học Lịch sử TT Huế tổ chức 

 

2022 Hoạt động in khắc tranh dân gian 

truyền thống làng Sình trong mô 

hình thiết chế văn hóa làng nghề 

xứ Huế .  

Hội thảo khoa học:  Xây dựng môi trường 

văn hóa tại các thiết chế văn hóa ở VN 

hiện nay: Thực trạng và giải pháp. Bộ 

VHTT & DL, Viện VHNTQGVN tổ chức 

 



 

V. Sách: 

Nghệ thuật trang trí khảm sành sứ trang trí kiến trúc cung đình thời Nguyễn 

Nxb Đại học Huế, 4.2022 

 

VI. Giải thưởng  

Năm Giải thưởng Cơ quan ban hành quyết định 

1994 .Giải C - Lý luận Phê bình Mỹ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam 

2007 Giải Tác phẩm xuất sắc Triển lãm 

của Hội Mỹ thuật TT Huế 

Hội Mỹ thuật TT Huế 

   2012 Giải B- Triển lãm khu vực Bắc miền 

Trung 2012 . 

QĐ ngày 16/9/2012- BCH Hội Mỹ thuật Việt 

Nam  

2014 Giảng viên hướng dẫn SV đoạt giải Nhất 

Hội thi SV NCKH các trường Đại học 

Mỹ thuật toàn quốc 

QĐ số 09/QĐ-BTC ký ngày 10/4/2014 

2016 Giải Nghệ sỹ uy tín. Mekong Art -

Mahasarakham University -2016 

Đại học Mahasarakham  và Triển lãm Mekong Art tại 

Thái Lan trao tặng 

2017 
Giải B- Hội Mỹ thuật Việt Nam tại 

Triển lãm khu vực Bắc miền Trung 

(mở rộng) năm 2017 

QĐ ngày 10/9/2017, BCH Hội Mỹ thuật Việt 

Nam 

 

 


