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QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 

I. VỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG DẠY 

Ngày 04/9/2019 Bộ môn Lịch sử được thành lập theo Quyết định số 786/QĐ-ĐHTB của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc, trên cơ sở tách hai tổ của ngành Lịch sử từ khoa Sử - Địa, 

sáp nhập vào khoa Khoa học Xã hội (KHXH) thuộc Trường Đại học Tây Bắc. 

Về lịch sử, Bộ môn đã có một quá trình hình thành và phát triển gắn liền với mái trường 

Đại học Tây Bắc từ những ngày đầu thành lập. Bộ môn Lịch sử tiền thân là Tổ Lịch sử thuộc tổ 

Văn-Sử những năm 1960-1987 của Trường Sư phạm cấp II Khu Tự trị Thái-Mèo. Trong các giai 

đoạn sau, Tổ Lịch sử nhiều lần được sáp nhập với các đơn vị khác: giai đoạn 1988-1995, Tổ Sử-

Thể dục-Nga văn (thuộc khoa Văn-Sử); giai đoạn 1996-2002 Tổ Lịch sử thuộc Khoa Văn-Sử. 

Năm 2001, Trường Đại học Tây Bắc được thành lập theo Quyết định số 39/2001/QĐ-TTg về 

việc thành lập Trường Đại học Tây Bắc trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Bắc của Thủ 

tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, ngày 20/06/2002, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết 

định số 2645/QĐ-BGD&ĐT-TCCB thành lập các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tây Bắc, 

trong đó có Khoa Sử - Địa. Ngày 21/10/2002  là một dấu mốc quan trọng đối với bộ môn Lịch 

sử khi Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc ký Quyết định số 141/QĐ điều chuyển 07 giáo viên 

Lịch sử  thuộc Khoa Văn - Sử và 05 giáo viên Địa lí thuộc Khoa Sinh - Hoá về Khoa Sử-Địa, 

giao cho Chủ tịch Công đoàn Bộ phận 4 quản lí và bầu cử Ban Chủ nhiệm khoa vào ngày 

23/10/2002. Từ năm 2001 đến năm 2019, bộ môn Lịch sử được chia thành hai tổ: Lịch sử Việt 

Nam và Lịch sử Thế giới và Phương pháp dạy học Lịch sử. Bộ môn có nhiệm vụ đào tạo sinh 

viên ngành Sư phạm Lịch sử và Sư phạm Sử-Địa, hệ đào tạo chính quy, tại chức, bậc học Đại 

học và Cao đẳng. Năm 2019, ngành đào tạo Sau đại học chuyên ngành Lịch sử Việt Nam được 

mở, cán bộ giảng viên bộ môn Lịch sử tham gia đào tạo trình độ Thạc sĩ khóa đầu tiên. Tháng 8 

năm 2019, Khoa KHXH được thành lập trên cơ sở gộp hai khoa: Ngữ văn và Sử - Địa. Theo đó, 

hai tổ của ngành Lịch sử thuộc khoa Sử-Địa trước đây được sáp nhập vào khoa KHXH, gộp 

chung thành Bộ môn Lịch sử. Tổng số giảng viên thời điểm Bộ môn được thành lập là 09, trong 

đó có 05 Tiến sĩ, 04 Thạc sĩ (01 đang học Nghiên cứu sinh). Ngoài ra, bộ môn có 02 Tiến sĩ 

thuộc các phòng ban của Nhà trường cùng tham gia giảng dạy.  

Các giảng viên trong bộ môn đều được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn tốt, nghiệp 

vụ vững vàng. Giảng viên được đào tạo từ nhiều nguồn khác nhau: Đại học Sư phạm Hà Nội I, 

Đại học Sư phạm Hà Nội II, Đại học Thái Nguyên, Đại học Vinh, Học viện KHXH (Viện Hàn 

lâm KHXH Việt Nam). 

 Thời gian đầu mới thành lập khoa Sử-Địa, những cán bộ đầu tiên của Bộ môn Lịch sử là 

những giảng viên từng giảng dạy lâu năm tại Trường và một số là những sinh viên mới tốt nghiệp 

từ các trường: ĐHSP Hà Nội, ĐHSP Thái Nguyên. Hiện nay, một số thầy cô thuộc thời kỳ đầu 

đã nghỉ hưu, một số đã chuyển công tác nhưng những đóng góp to lớn của họ cho sự nghiệp 

giảng dạy và nghiên cứu luôn được trân trọng. Các thành viên thế hệ đầu của Bộ môn luôn được 



các thế hệ học trò và giảng viên nhắc đến và nhớ về là những người Thầy đáng kính: TS. Bùi 

Việt Hùng, PGS.TS. Phạm Văn Lực, ThS. Lò Văn Nét, Ths. Hoàng Xuân Thành, ThS. Phí Thị 

Toan, TS. Đinh Ngọc Ruẫn, TS. Nguyễn Quốc Pháp, TS. Nguyễn Phùng Tám... Số thầy cô còn 

lại vẫn tiếp tục công tác tại Trường: TS. Dương Hà Hiếu, TS. Đặng Thị Hồng Liên, TS. Bùi 

Mạnh Thắng, TS. Lường Hoài Thanh... 

Để đáp ứng sự phát triển của Khoa Sử-Địa, Bộ môn đã bổ sung thêm nhiều thế hệ mới, 

gồm các thầy cô: ThS. Điêu Thị Vân Anh, TS. Tống Thanh Bình, TS. Chu Thị Mai Hương, ThS. 

Lê Thị Dung, TS. Bùi Thị Nguyệt Quỳnh, ThS. Lò Ngọc Diệp, ThS. Trần Thị Phượng từ các cơ 

sở đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Vinh, một số giảng viên là sinh viên Đại học Tây 

Bắc được giữ lại Trường.  

  Như vậy, sau gần ¼ thế kỷ hình thành và phát triển tính từ thời điểm Trường Đại học Tây 

Bắc được thành lập, Bộ môn Lịch sử đã có hàng chục thầy cô cùng góp công sức, trí tuệ và tâm 

huyết vì sự phát triển của Bộ môn và vì sinh viên thân yêu. Từ ngày thành lập đến nay, Bộ môn 

đã được sự dẫn dắt của các Thầy trưởng khoa: Bùi Việt Hùng (2002-2005), Phạm Văn Lực 

(2005-2019). 

Được sự quan tâm của lãnh đạo Trường Đại học Tây Bắc và sự nỗ lực của bản thân, các 

cán bộ giảng viên đã không ngừng nâng cao năng lực, hoàn thành các chương trình học nâng 

cao trình độ. Từ chỗ Bộ môn chưa có giảng viên có học vị Tiến sĩ (năm 2001), đến nay, hầu hết 

giảng viên đã nhận học vị Tiến sĩ, một số thầy cô đang là nghiên cứu sinh. Không chỉ vậy, nhiều 

thầy cô đang tham gia lớp đại học văn bằng 2 Ngoại ngữ để phục vụ cho công tác giảng dạy, 

nghiên cứu khoa học. Có thể nói, bộ môn Lịch sử hiện là lực lượng có tiềm lực về đào tạo và 

nghiên cứu khoa học. Đây là một địa chỉ đáng tin cậy về nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu Lịch 

sử, đặc biệt là lịch sử, văn hóa vùng Tây Bắc.  

Những giảng viên cơ hữu của bộ môn 

1. TS. Đặng Thị Hồng Liên, sinh năm 1980; Quê quán: Hà Nội; Phó Trưởng khoa, giảng 

viên chính; giảng dạy và nghiên cứu về Lịch sử quan hệ quốc tế, Lịch sử thế giới cận hiện đại...  

Tên luận án: Quan hệ Hủa Phăn (Lào) - Sơn La (Việt Nam) từ năm 1975 đến năm 2012. 

2. TS. Tống Thanh Bình, sinh năm 1984; Quê quán: Thừa Thiên Huế. Phó Trưởng bộ 

môn, giảng viên chính, chuyên giảng dạy về Lịch sử Việt Nam cận đại. Lĩnh vực nghiên cứu về 

lịch sử Việt Nam cận đại, lịch sử, du lịch vùng Tây Bắc. Tên luận án: Kinh tế, xã hội tỉnh Sơn 

La từ năm 1895 đến năm 1945. 

3. TS. Dương Hà Hiếu, sinh năm 1979; Quê quán:  Phú Thọ; Giảng viên chính; giảng dạy 

và nghiên cứu các vấn đề về Lịch sử Việt Nam, văn hóa Việt Nam, văn hóa các dân tộc thiểu số 

Việt Nam, lịch sử chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Tên luận án: Cù Lao Ré - quê hương của đội 

Hoàng Sa (Từ đầu thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX). 

4. TS. Chu Thị Mai Hương, năm sinh: 1981; Quê quán: Hà Nội. Chuyên ngành: Lí luận 

và Phương pháp dạy học lịch sử. Tên luận án: Phương pháp sơ đồ hóa kiến thức trong dạy học 

lịch sử Việt Nam ( 1919- 1975) ở trường THPT. 



5. TS. Bùi Thị Nguyệt Quỳnh, sinh năm 1987; Quê quán: Hà Nội. Lĩnh vực giảng dạy, 

nghiên cứu: Lịch sử Việt Nam hiện đại. Luận án nghiên cứu về chuyển biến kinh tế, xã hội tỉnh 

Hòa Bình.   

6. ThS. Điêu Thị Vân Anh, sinh năm 1983; Quê quán: Sơn La. Giảng viên, giảng dạy và 

nghiên cứu lịch sử thế giới cận đại, Lịch Sử Đông Nam Á, Lịch sử CNXH và phong trào công 

nhân quốc tế. 

7. ThS. Lê Thị Dung: sinh năm 1987; Quê quán: Ninh Bình. Giảng dạy chính các học 

phần về Phương pháp dạy học lịch sử. Thạc sĩ lí luận và PP DHLS. Tên luận văn: Kiểm tra, 

đánh giá theo định hướng phát triển năng lực ở trường phổ thông (vận dụng qua phần LSVN 

lớp 11).  

8. Lò Ngọc Diệp, sinh năm 1986; Quê quán: Sơn La. Thạc sĩ lịch sử, chuyên ngành Lịch 

sử thế giới cận hiện đại. Các học phần chính:  Lịch sử quan hệ quốc tế; Lịch sử thế giới cận 

hiện đại; Lịch sử văn minh thế giới... Tên luận văn: Việc giải quyết vấn đề dân tộc ở Trung 

Quốc từ cải cách mở cửa đến nay ( 1978 - 2011). 

9. ThS. Trần Thị Phượng, sinh năm 1990; Quê quán: Phú Thọ. Thạc sĩ lịch sử Việt Nam. 

Các học phần giảng dạy: Lịch sử việt nam cổ - trung đại và các môn bổ trợ. Hướng nghiên cứu 

chính: ruộng đất và kinh tế nông nghiệp. Tên luận văn: Tình hình ruộng đất của người Thái ở 

Tây Bắc (qua nguồn tư liệu địa phương).  

Những giảng viên kiêm nhiệm của bộ môn 

1. TS. Bùi Mạnh Thắng, sinh năm 1983; Quê quán: Hải Dương; giảng viên chính; giảng 

dạy và nghiên cứu về lịch sử Việt Nam cận -hiện đại, lịch sử ngoại giao Việt Nam, lịch sử kinh 

tế Việt Nam, lịch sử Tây Bắc sau năm 1945. Tên luận án: Quá trình tổ chức nông dân tỉnh Hưng 

Yên và Thái Bình khai hoang, phát triển kinh tế tại Sơn La (1961 - 1965). 

2. TS. Lường Hoài Thanh, sinh 1981; Quê quán: Sơn La. Chuyên môn giảng dạy: lịch sử 

thế giới cổ trung, tôn giáo và lịch sử, văn hóa vùng Tây Bắc. Tên luận án: Phật giáo ở Ayutthaya 

và ảnh hưởng của nó đối với đời sống chính tri, xã hội, văn hóa của vương quốc (1353-1767). 

II. VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Bộ môn Lịch sử đảm nhiệm giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Lịch sử, ngoài ra, 

giảng viên còn giảng dạy một số học phần về lịch sử, văn hóa cho sinh viên các khoa trong 

trường. Bộ môn không chỉ đào tạo sinh viên trong nước mà con góp phần đào tạo sinh viên Lào. 

Cùng với giảng dạy, cán bộ Bộ môn còn tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề 

tài, dự án nghiên cứu, xuất bản sách, giáo trình, xây dựng bộ đề... Bên cạnh đó, hướng dẫn sinh 

viên nghiên cứu khoa học, thực hiện khóa luận, luận văn thạc sĩ... cũng là một nhiệm vụ quan 

trọng của giảng viên. Đa phần các giảng viên đều có thế mạnh về nghiên cứu lịch sử nói chung, 

lịch sử, văn hóa vùng Tây Bắc nói riêng. 

Trong số các luận án tiến sĩ đã bảo vệ thành công, 2 luận án được trao giải thưởng sử học 

Phạm Thận Duật, gồm:  

- Luận án: “Cù Lao Ré quê hương biệt đội Hoàng Sa từ đầu thế kỷ 17 đến giữa thế kỷ 19” 

của TS. Dương Hà Hiếu, giải nhất. 



- Luận án "Quá trình tổ chức nông dân tỉnh Hưng Yên và Thái Bình khai hoang, phát 

triển kinh tế tại Sơn La (1961 - 1965)" của TS. Bùi Mạnh Thắng, giải ba.  

Các sách chuyên khảo đã xuất bản có sự tham gia của các giảng viên bộ môn gồm: 

- Một số vấn đề lịch sử và văn hóa Tây Bắc, 2011, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội 

- Một số chuyên đề lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới và Phương pháp dạy học lịch sử, 

2011, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội 

Các giáo trình đã nghiệm thu 

- Lịch sử thế giới cận đại 

- Lịch sử Đông Nam Á cổ trung 

- Tư tưởng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỷ XX 

- Vấn đề ruộng đất trong xã hội phong kiến ở Việt Nam 

- Các cuộc cải cách trong lịch sử Việt Nam 

-  Hệ thống phương pháp dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông 

Những giáo trình trên không chỉ phục vụ việc học tập của sinh viên trong trường, mà còn 

là tài liệu tham khảo có giá trị cho các cán bộ nghiên cứu và giảng dạy lịch sử. Ngoài ra, các 

cán bộ giảng viên còn chủ trì đề tài và là thành viên tham gia các đề tài nghiên cứu các cấp: 

Đề tài cấp cơ sở 

- Kinh tế tỉnh Sơn La từ năm 1895 đến năm 1945 

- Bước đầu khảo sát về trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Tỉnh Sơn La 

- Quá trình di cư vào Đông Nam Á của cư dân Thái và ảnh hưởng của tộc người này đối 

với tiến trình lịch sử khu vực (từ thế kỉ XIII trở đi) 

- “Vạn vật hữu linh” – nét độc đáo trong tín ngưỡng thờ cúng và ma chay của người Thái 

Đen tỉnh Sơn La  

- Hoạt động của Lưu Vĩnh Phúc và quân “Cờ đen” ở Tây Bắc (1868 – 1885) 

- Những chuyển biến kinh tế tỉnh Sơn La thời Pháp thuộc (1895-1945) 

- Quá trình xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong 

những năm 1973 – 1975 

- Thuyết Đại Đông Á của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản và sự phá sản của nó ở châu Á 

(1931 – 1945) 

- Thiết kế và sử dụng sơ đồ kiến thức với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin nhằm phát triển 

năng lực học sinh trong dạy học lịch sử ở trường THPT tỉnh Sơn La 

Đề tài cấp Bộ 

- Chính sách dân tộc của Nhà nước Việt Nam đối với vùng Tây Bắc xưa và nay 

- Giá trị các nguồn tư liệu phương Tây về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam 

từ thế kỷ XIVII đến thế kỷ XIX 



- Phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hoá trong phát triển du lịch Tây Bắc: thực trạng 

và giải pháp 

   Trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu, các thành viên trong Bộ môn đã tích luỹ cho 

mình nhiều kiến thức, tài liệu, kinh nghiệm và những phương pháp làm việc khoa học. Cùng 

với thời gian, các thành viên trong Bộ môn đã viết và công bố nhiều công trình nghiên cứu khoa 

học trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước. Hàng trăm bài báo đã được công bố cho thấy 

nỗ lực của cán bộ giảng viên bộ môn Lịch sử. Đó là chưa kể việc tham gia và tổ chức các hội 

thảo Quốc gia và Quốc tế. 

  Có thể nói, với đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ và luôn nỗ lực cống hiến, Bộ môn 

Lịch sử đã có những đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường và khu vực Tây Bắc. Hướng 

phát triển của Tổ Lịch sử trong thời gian tới là thu hút người học, chú trọng nâng cao chất lượng 

chuẩn đầu ra của sinh viên đại học, học viên cao học. Đồng thời, tăng cường kết nối các tổ chức, 

các nhà nghiên cứu ở địa phương, trong nước và quốc tế, đẩy mạnh các nghiên cứu về lịch sử, 

đặc biệt về lịch sử, văn hóa Tây Bắc qua bài viết và công trình đăng trên các tạp chí, nhà xuất 

bản uy tín.  

Sơn La, tháng 5/2020 

Phó trưởng bộ môn 

TS. Tống Thanh Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TS. Đặng Thị Hồng Liên 

 

TS. Tống Thanh Bình 

 

TS. Dương Hà Hiếu 

 

TS. Chu Thị Mai Hương 

 

ThS. Điêu Thị Vân Anh 

 

TS. Bùi Thị Nguyệt Quỳnh 



 

TS. Bùi Mạnh Thắng 

 

TS. Lường Hoài Thanh 

 

ThS. Trần Thị Phượng 

 

ThS. Lò Ngọc Diệp 

 

ThS. Lê Thị Dung 



 


