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1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TÀO 

1.1. Đào tạo 

Tên trường 
Chuyên ngành đào tạo, bồi 

dưỡng 

Từ tháng, năm- 

Đến tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 
Văn bằng 

Đại học 

KHXH&NV 

Hà Nội 

Triết học 9/2003-6/2007 
Chính 

quy 
Cử nhân  

Đại học 

KHXH&NV 

Hà Nội 

Triết học 8/2011-12/2013 
Chính 

quy 
Thạc sĩ  

Đại học 

KHXH&NV 

Hà Nội 

Triết học - 

CNDVBC&CNDVLS 
8/2015-5/2019 

Chính 

quy 
Tiến sĩ 

1.2. Bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ; Lý luận chính trị; Ngoại ngữ; Tin học 

Tên trường 
Chuyên ngành đào tạo, bồi 

dưỡng 

Từ tháng, năm- 

Đến tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ 

Đại học Đồng 

Tháp 
Nghiệp vụ sư phạm 

14/7/2014-

26/10/2014 

Bồi 

dưỡng 
Chứng chỉ 

Đại học SP 

Tp.HCM 
Tiếng Anh 29/3/2017 

Bồi 

dưỡng 

Chứng chỉ 

B2 

Đại học Đồng 

Tháp 
Ứng dụng CNTT cơ bản 24/1/2019 

Bồi 

dưỡng 
Chứng chỉ 
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Viện khoa học 

giáo dục Việt 

Nam 

Bồi dưỡng cán bộ quản lý  
29/6/2018-

10/10/2018 

Bồi 

dưỡng 

Chứng 

nhận 

Đại học Quốc 

gia Tp.Hồ Chí 

Minh 

Công tác đảm bảo chất 

lượng và tự đánh giá cấp 

chương trình đào tạo theo bộ 

tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT 

18/12/2019-

19/12/2019 

Bồi 

dưỡng 

Chứng 

nhận 

Trường Đại 

học Đồng 

Tháp 

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

giảng viên chính (hạng II) 

7/3/2020-

14/6/2020 

Bồi 

dưỡng 
Chứng chỉ 

Trường Chính 

trị Đồng Tháp 

Lý luận chính trị - hành 

chính 

10/2019-

12/2020 

Chính 

quy 

Bằng 

Trung cấp 

1.3. Trình độ ngoại ngữ:  

Tiếng Anh  Trình độ B2 

1.4. Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính 

2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 

(Từ tháng/năm 

đến tháng/năm) 

Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

1/11/2008 đến 

17/4/2018 

Khoa GDCT và CTXH, Trường ĐH 

Đồng Tháp 

Giảng viên  

18/4/2018 đến 

30/12/2019 

Khoa SP Sử - Địa và GDCT, Trường 

ĐH Đồng Tháp 

Giảng viên, Phụ trách 

bộ môn Lý luận xã hội 

01/01/2020 đến 

nay (9/2020) 

Khoa Sp Sử-Địa và GDCT, Trường Đại 

học Đồng Tháp 

Giảng viên, Trưởng bộ 

môn Lý luận xã hội 

Từ 10/2020 – đến 

2/2021 

Khoa Sp Khoa học xã hội, Trường Đại 

học Đồng Tháp. 

Giảng viên, Trưởng bộ 

môn Giáo dục chính trị 

Từ 1/3/2021 đến 

nay (11/2021) 

Ban Cơ Bản, Trường Đại học Mở 

Thành Phố Hồ Chí Minh 

Giảng viên, Bộ môn Lý 

luận chính trị 

3. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

3.1. Đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện 

[1]. Đỗ Duy Tú - Chủ nhiệm đề tài (2009), Quan điểm phát triển con người của 

chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và thực trạng phát triển con người ở  

Việt Nam từ 1990 đến 2009, đề tài KH&CN cấp Cơ sở của Trường Đại học Đồng Tháp.  



3 

 

[2]. Đỗ Duy Tú - Chủ nhiệm đề tài (2019-2020), Tư tưởng khoan dung Hồ Chí 

Minh và giá trị đối với thực tiễn đổi mới ở Việt Nam hiện nay, đề tài KH&CN cấp Cơ 

sở của Trường Đại học Đồng Tháp. 

3.2. Sách, giáo trình đã xuất bản 

[1]. Đỗ Duy Tú (2020), Khoan dung Hồ Chí Minh, Sách chuyên khảo, Nxb Khoa 

học xã hội, Hà Nội. 

3.3. Bài báo khoa học đã công bố 

[1]. Đỗ Duy Tú (2010), Đổi mới phương pháp dạy học theo hệ thống tín chỉ: Vai 

trò, nhiệm vụ của người dạy và người học, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Chuyên san của 

Tạp chí Trường Đại học Sài Gòn, (5/2010, tr.370-376). 

[2]. Đỗ Duy Tú (2011),  Giáo dục thanh niên theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí  Minh 

– một sốnội dung cơ bản, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Một thế kỷ Bác Hồ ra đi tìm đường 

cứu nước”, Trường Đại học Sài Gòn, (6/2011, tr.682-685). 

[3]. Đỗ Duy Tú (2011),  Giáo dục, bồi dưỡng thanh niên theo tư tưởng đạo đức 

Hồ Chí Minh, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Trường Đại học Quảng Bình, (6/2011, tr.235-

243) 

[4]. Đỗ Duy Tú (2011), Mối quan hệ giữa Đức tin và lý tính  –vấn đề trung  tâm 

của triết học Tây Âu trung cổ, Thông tin khoa học và công nghệ, Trường Đại học Tiền 

Giang, (số 1, 4/2011, tr. 58-62). 

[5]. Đỗ Duy Tú (2012), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về những phẩm chất cần có của 

người cán bộ”, Tạp chí Văn phòng cấp ủy, (số 62,11/2012, tr.8-11). 

[6]. Đỗ Duy Tú (2012), “Tư tưởng khoan dung trong tác phẩm Đường cách mệnh 

và giá trị hiện thời của nó”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Tác phầm Đường cách mệnh 

với cách mạng Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, (12/2012, tr.109-112) 

[7]. Đỗ Duy Tú, Nguyễn Thị Hoài (2013), Về tư tưởng khoan dung của chủ tịch 

Hồ Chí Minh trong tác phẩm Đường cách mệnh, Tạp chí Văn phòng cấp  ủy, (số 64, 

1/2013, tr.14-16). 

[8]. Đỗ  Duy  Tú, Nguyễn Thị Hoài  (2013),  “Vài  so  sánh  về tư tưởng  khoan  

dung trong triết học phương Đông và triết học phương Tây”,  Kỷ  yếu  Hội thảo quốc 

tế “Triết học Đông – Tây: cách tiếp cạnh so sánh, Trường ĐHKHXH &NV, Đại học 

quốc gia Hà Nội (9/2013). 
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[9]. Đỗ Duy Tú (2014), Vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế - xã hội 

ở Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu hội thảo khoa học Trường Chính trị Đồng Tháp. 

[10]. Đỗ Duy Tú, Ngô Bích Đào (2014), Chủ nghĩa nhân văn trong Di chúc của 

Hồ Chí Minh và ý nghĩa của nó đối với việc rèn luyện đạo đức người giáo viên hiện nay 

in trong  “Đạo làm người trong văn hoá Việt Nam”, Nxb Lý luận Chính trị, (4/2014, 

tr.482-493). 

[11]. Đỗ Duy Tú (2014), Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng  ở Việt Nam hiện nay dưới 

ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Tập san Trường chính trị Đồng Tháp, (1/2014, tr.19-

21) 

[12]. Đỗ Duy Tú (2014), Khoan dung  –cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết dân 

tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạp chí Mặt trận, (số126, 4/2014, tr 47-51). 

[13]. Đỗ Duy Tú (2014), Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh –cương lĩnh cho sự 

nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, Tạp chí Thiết bị giáo dục, (số108, 8/2014, tr.56-

59).  

[14]. Đỗ Duy Tú (2014), Xây dựng nông thôn mới ở Đồng Tháp – Những vấn đề 

đặt ra và giải pháp, Kỷ yếu hội thảo khoa học Trường Chính trị Đồng Tháp.  

[15]. Đỗ Duy  Tú  (2014), Vấn  đề  huy  động  nguồn  vốn  trong  xây  dựng  nông  

thôn mới ở Đồng Tháp hiện nay, Kỷ yếu hội thảo khoa học Trường Chính trị Đồng Tháp 

(9/2014, tr.40-44). 

[16]. Đỗ Duy Tú (2014), Phương pháp học tập trong tư tưởng giáo dục của 

Fukuzawa Yukichi, Tạp chí Dạy và học ngày nay, (số 8, 8/2014). 

[17]. Đỗ Duy  Tú  (2015),  Giải  pháp  xây  dựng  nông  thôn  mới  ở tỉnh  Đồng 

Tháp, Tạp chí Mặt trận, (số137, 3/2015, tr.63-66).  

[18]. Đỗ Duy Tú, Lê Vũ Cảnh (2015),  Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức sinh 

thái cho sinh viên trong điều kiện hiện nay, Tạp chí Tri thức xanh, Viện Khoa học Môi 

trường và xã hội, ISSN 0866-7438, (số 8, 8/2015, tr.92 -96). 

[19]. Đỗ Duy Tú, Nguyễn Thị Hoài (2015), Vấn đề quyền lực nhà nước trong triết 

học pháp quyền của G.W.F.Hegel, Tạp chí Thiết bị giáo dục, (số đặc biệt, 9/2015, tr.190-

193). 

[20]. Đỗ Duy Tú (2015), Tư tưởng khoan dung văn hóa của Hồ Chí Minh và giá 

trị hiện thời, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, (số 377, 11/2015, tr 3-7).  
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[21]. Đỗ Duy Tú, Nguyễn Thị Hoài (2015), Phạm trù cái thiện trong quan niệm 

của Phật giáo, Tạp chí Thiết bị giáo dục, (số đặc biệt, 11/2015, tr.198-202). 

[22].  Đỗ Duy Tú (2016), Tư tưởng khoan dung trong Di chúc Hồ Chí Minh, Tạp 

chí Văn hóa nghệ thuật, (số 383, 5/2016,  tr.3-6). 

[23]. Đỗ Duy Tú (2017), Tư tưởng khoan dung trong triết học phương Đông và 

phương Tây, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, (số 396, 6/2017, tr.120-124). 

[24]. Đỗ Duy Tú, Nguyễn Thị Hoài (2017), Nội dung và một số giải pháp nâng 

cao hiệu quả giáo dục đạo đức mới cho sinh viên hiện nay, Tạp chí Dạy và học ngày 

nay, (số 6, 6/2017, tr.46-49). 

[25]. Ngô Thị Thủy, Đỗ Duy Tú (2017), Tôn giáo vùng Tây Nam bộ - hiện trạng, 

xu hướng và một số kiến nghị cho công tác quản lý hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

“Quan điểm và giải pháp giải quyết các vấn đề tôn giáo vì mục tiêu phát triển bền vững 

Tây Nam bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2035”, Viện Hàn lâm KHXHVN, 

(4/2017, tr.240-251). 

[26]. Đỗ Duy Tú (2018), Khoan dung trong tư tưởng kinh tế Hồ Chí Minh, Tạp chí 

Văn hóa nghệ thuật, (số 406, 4/2018, tr. 86-89). 

[27]. Đỗ Duy Tú (2018), Tinh thần khoan dung trong tư tưởng quân sự Hồ Chí 

Minh, Tạp chí Khoa học Chính trị, (số 02, 2/2018, tr. 24-28). 

[28].  Đỗ Duy Tú (2018), Khoan dung Hồ Chí Minh – Cơ sở để thực hiện chiến 

lược đoàn kết của cách mạng Việt Nam, Tạp chí Triết học, (số 323, 4/2018, tr.68-73).  

[29]. Dương Thị Nhẫn, Đỗ Duy Tú (2018), Phương pháp học tập trong tác phẩm 

“Khuyến học” của FukuzawaYukichi và ý nghĩa đương thời của nó, Tạp chí Nghiên cứu 

Đông Bắc Á, (số 4, 4/2018, tr.53-60). 

[30]. Đỗ Duy Tú (2018), Tư tưởng khoan dung Hồ Chí Minh trong đạo đức, Tạp 

chí Văn hóa nghệ thuật, (số 408, 6/2018, tr.107-109). 

[31]. Đỗ Duy Tú (2018), Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với tôn giáo 

vùng Tây Nam bộ hiện nay, in trong “Tôn giáo Tây Nam bộ một số vấn đề lý luận và 

thực tiễn”, Trần Tuấn Phong – Nguyễn Thị Lan Hương chủ biên, Nxb Thông tin và 

Truyền thông, (6/2018, tr 305-323). 

[32]. Đỗ Duy Tú (2019), Tinh thần khoan dung trong tư tưởng tôn giáo của Hồ 

Chí Minh, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, (số 419, 5/2019, tr.82-85). 
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[33]. Đỗ Duy Tú (2019), Những điểm mới của chương trình giáo dục phổ thông 

môn giáo dục công dân ở cấp THPT, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Phát triển chương trình 

đào tạo giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới, Khoa Sp Sử-Địa và 

GDCT, Trường ĐH Đồng Tháp (5/2019, tr.162-167). 

[34]. Đỗ Duy Tú (2020), Khoan dung trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh, Tạp 

chí Khoa học Chính trị, (số 03, 4/2020, tr. 26-32). 

[35]. Đỗ Duy Tú (2020), Tolerance in political ideology of Ho Chi Minh and its 

present value, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số 02, 4/2020, tr. 100-110). 

[36]. Đỗ Duy Tú – Lê Hữu Lợi (2020), Bàn về phạm trù cái thiện trong triết học 

Phật giáo và vấn đề giáo dục cái thiện cho con người Việt Nam trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế hiện nay, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, (số 116, 11/2020, tr.31-38). 

[37]. Đỗ Duy Tú (2021), Quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo 

đức nhằm xây dựng lối sống cho sinh viên hiện nay, Tạp chí Dạy và học ngày nay, (kỳ 

2, 6/2021, tr.112-116). 

4. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY 

4.1. Chuyên ngành nghiên cứu 

- Triết học 

4.2. Môn học giảng dạy 

- Triết học Mác – Lênin 

- Chủ nghĩa xã hội khoa học 

 

Xác nhận của cơ quan 

                 

            Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 11 năm 2021 

                Người kê khai  

                  

 

                 Đỗ Duy Tú  

  

 

 

 

 

 


