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   LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Kèm theo Thông tư số: 38/2010 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng12 năm 2010 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC 

Họ và tên: NGUYỄN QUANG HỌC  Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 03/12/1961  Nơi sinh: Nam Trực, Nam Định 

Quê quán: Xã Bình Minh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ              Năm, nước nhận học vị: 2001 

Chức danh khoa học cao nhất:  PGS Năm bổ nhiệm: 2015 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng bộ môn Quy hoạch đất đai 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khu Vườn Dâu, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội  

Điện thoại liên hệ:  CQ:                           NR:  0438765260   DĐ: 0912326385  

Fax:                                                                      Email: Nqhoc@vnua.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội 

Ngành học:  Quản lý đất đai 

Nước đào tạo:   Việt Nam              Năm tốt nghiệp:  1985 

Bằng đại học 2:     Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Thủy Nông cải tạo đất Năm cấp bằng: 1995 

Nơi đào tạo: Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội 

- Tiến sĩ chuyên ngành: QLĐĐ  Năm cấp bằng: 2002 

Nơi đào tạo: Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội 

- Tên luận án: “Đánh giá và đề xuất sử dụng tài nguyên đất, nước phát triển nông 

nghiệp bền vững huyện Đông Anh thành phố Hà Nội” 

 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

2. Tiếng Nga 

Mức độ sử dụng: Thành thạo 

Mức độ sử dụng: Đọc hiểu 

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 
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Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

1986-2000 Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội  Cán bộ giảng dạy 

2000-2008 Đại học Nông nghiệp Hà Nội Phó trưởng bộ môn Quy hoạch đất 

2008 –  Nay  Học viện Nông Nghiệp Việt Nam Trưởng bộ môn Quy hoạch đất 

IV.  TÀI LIỆU PHỤC VỤ GIẢNG DẠY 

TT Tên sách N m   t 

đ u N m ho n 

thành 

Loại t i liệu Trách 

nhiệm 

tham gia 

trong đề 

tài 

1 Quy hoạch sử dụng đất 
NXB Nông nghiệp - 

2006 

Giáo trình  Tham gia 

2 Quy hoạch đô thị và điểm dân 

cư nông thôn 

NXB Nông nghiệp - 

2008 

Giáo trình  Tham gia 

3 Quy hoạch môi trường 
NXB đại học Nông 

nghiệp - 2016 

Giáo trình Tham gia 

 

V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề t i nghiên cứu  N m   t 

đ u N m 

hoàn thành 

Đề t i cấp (NN, Bộ, 

ng nh, trƣờng) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề t i 

1 Xây dựng phần mềm quy 

trình công nghệ lập quy 

hoạch sử dụng đất cấp xã 

2008-2009 Đề tài KHCN cấp bộ: 

B2008-11-112 
Chủ nhiệm 

2 Xây dựng bộ hệ thống chỉ 

tiêu định mức sử dụng đất 

phục vụ giảng dậy môn học 

quy hoạch sử dụng đất 

2006-2007 Đề tài KHCN cấp bộ: 

B2006-11-25 
Chủ nhiệm 

3 Đánh giá thích nghi và bố trí 

sử dụng đất sản xuất nông 

nghiệp hàng hóa thị trấn 

Đắk Hà thuộc vùng Tây 

Nguyên 

2003 Đề tài KHCN cấp 

trường số mã số 

T2003-03-08  

Chủ nhiệm 

4 Xây dựng mô hình sử dụng 

đất đáp ứng yêu cầu tổ chức 

sản xuất nông nghiệp hàng 

1993-1995 Đề tài KHCN cấp 

thành phố Hà Nội, 

quyết định số: 

908/QĐ-UB ngày 

Chủ nhiệm 
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hóa ở huyện Đông Anh 5/3/1993; 840/QĐ-

UB ngày 11/5/1994 

và 1426/QĐ-UB ngày 

27/5/1995 

5 Điều tra, đánh giá thực trạng 

sử dụng quỹ đất theo Chỉ thị 

28/2004/CT-TTg của Chính 

phủ trên địa bàn huyện 

thuộc vùng Tây Nguyên 

2005 

Đề tài KHCN cấp 

trường số mã số 

T2005-03-51 

Chủ nhiệm 

2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công 

bố...) 

TT Tên công tr nh 
N m 

công    
Tên tạp ch  

1 

Hiện trạng và tiềm năng sử dụng đất phát triển 

nông lâm nghiệp huyện Đại Từ - Thái Nguyên 1998 
Tạp chí Nông nghiệp 

và Công nghiệp thực 

phẩm. 

2 

Định hướng xây dựng hệ thống cây trồng dựa 

trên kết quả đánh giá đất canh tác huyện Đông 

Anh – Hà Nội 

2000 

Tạp chí Nông nghiệp 

và Công nghiệp thực 

phẩm. 

3 

Nghiên cứu tài nguyên, môi trường nước và việc 

sử dụng trong sản xuất nông nghiệp vùng Đông 

Anh – Hà Nội 

1999 
Tạp chí Nông nghiệp 

và Công nghiệp thực 

phẩm. 

4 
Đặc điểm đất bạc màu thuộc hệ thống tưới Ấp 

Bắc – Nam Hồng vùng Đông Anh – Hà Nội 
1999 

Tạp chí Nông nghiệp 

và Công nghiệp thực 

phẩm. 

5 

Xác định đặc điểm của một số loại đất chính theo 

phương pháp phân loại đất định lượng FAO- 

UNESCO ở huyện Đông Anh – thành phố Hà 

Nội 

1997 

Nhà xuất bản Nông 

nghiệp – Kỷ yếu: Kết 

quả nghiên cứu khoa 

học, Trường Đại học 

NN I Hà Nội.  

6 
Diễn biến độ ẩm đất bạc màu trồng lạc vụ xuân, 

huyện Đông Anh – Hà Nội 
1996 

Tạp chí Nông nghiệp 

và Công nghiệp thực 

phẩm. 

7 Water polution in peri – urban areas of Ha Noi 2000 

Proceeeding of the first 

joint workshop on 

environmental 

conservation and 

sustainable agriculture. 

8 
Land and water resource in grey – degraded soil 

area in Donganh- Hanoi 
1999 

Proceeding of the 

Workshop on Soil 

Conservation Issues in 
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Sustainable 

Agricultural 

Development.  

9 
Những vấn đề về phương pháp luận trong quản 

lý đất đai theo quy hoạch sử dụng đất ở vùng núi 

phía Bắc 

2000 
Tạp chí Địa chính.  

10 
Tài nguyên đất và khả năng sử dụng đất đai trong 

nông nghiệp huyện Tân Yên – Bắc Giang 
1999 Tạp chí Địa chính. 

11 
Xác định đất bạc màu theo phương pháp phân 

loại định lượng FAO – UNESCO ở xã Bắc Hồng 
1995 Tạp chí Thăng Long. 

12 
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất chỉ tiêu quy 

hoạch sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế xã 

hội đến năm 2020 tỉnh Quảng Bình 
2013 

Tạp chi Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 

13 

Đề xuất sử dụng đất hợp lý khu kinh tế cửa khẩu 

Quốc tế Bờ Y theo hướng đô thị hóa và công 

nghiệp hóa 

2013 
Tạp chí Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. 

14 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp theo 

hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền 

vững huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên 
2015 

Tạp chí Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. 

15 

Những bất cập giữa quy hoạch sử dụng đất và 

quy hoạch xây dựng: Nghiên cứu trường hợp 

thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình  

2013 

Tạp chí Nông nghiệp 

và Phát nriển Nông 

thôn. 

16 

Quy hoạch nông nghiệp theo hướng nông nghiệp 

đô thị sinh thái đến năm 2020 của thành phố Hải 

Phòng 

2011 
Tạp chí Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 

17 

Đánh giá tác động thực hiện dự án trong quy 

hoạch sử dụng đất đến giá trị đất trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên 

2015 
Tạp chi Khoa học Đất. 

18 

Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất 

nông nghiệp huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 2013 

Tạp chí Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. 

19 

Ảnh hưởng của chính sách đất đai đến quy hoạch 

và quản lý sử dụng đất ở tỉnh Mondulkiri, 

Campuchia 

2011 

Tạp chí Khoa học và 

phát triển. 

20 

Điều tra, đánh giá sử dụng tài nguyên nước mặt 

tỉnh Kon Tum thuộc vùng Tây Nguyên 2007 
Tạp chí Khoa học và kỹ 

thuật Nông nghiệp 

10 

Điều tra, đánh giá sử dụng tài nguyên nước mặt 

tỉnh Kon Tum thuộc vùng Tây Nguyên 2007 
Tạp chí Khoa học và kỹ 

thuật Nông nghiệp. 

11 
Đặc điểm quản lý và sử dụng đất của đồng bào 

2014 Tạp chí Khoa học Đất. 
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dân tộc huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

12 

Đánh giá và điều chỉnh phương án quy hoạch sử 

dụng đất Quảng Bình đến năm 2010 2006 Tạp chí Khoa học Đất. 

13 

Hiệu quả một số mô hình sản xuất theo hướng 

nông nghiệp đô thị sinh thái ở thành phố Hải 

Phòng 

2011 Tạp chí Khoa học Đất. 

14 

Đánh giá thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2010 và đề xuất sử dụng đất đến năm 2020 

tỉnh Hưng Yên 

2011 Tạp chí Khoa học Đất. 

15 
Tính chất đất huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

2013 
Tạp chí Khoa học và 

phát triển. 

16 

Đặc điểm và hiện trạng sử dụng đất  xám bạc 

màu tỉnh Bắc Giang 2012 Tạp chí Khoa học Đất. 

17 

Bước đầu thử nghiệm lập quy hoạch sử dụng đất 

cấp xã ở Campuchia 2011 Tạp chí Khoa học Đất. 

18 

Đánh giá và đề xuất giải pháp cải thiện thu nhập 

cho các hộ nông dân trồng lúa nước 2011 Tạp chí Khoa học Đất. 

19 

Một số vấn đề về dân số, đất đai và tài nguyên 

thiên nhiên trong phát triển kinh tế xã hội 2007 
Tạp chí Tài nguyên và 

Môi trường. 

20 

Đặc điểm quy hoạch sử dụng đất phát triển khu 

dân cư đô thị ở thị trấn Thông Nông tỉnh Cao 

Bằng 

2003 Tạp chí Địa chính 

3. Danh sách nghiên cứu sinh đã và đang hướng dẫn : 

- Danh sách nghiên cứu sinh đã hướng dẫn  thành công: 

TT Họ và tên NCS Năm bảo vệ Đề tài Cơ sở đào tạo 

1 Phùng Gia Hưng 2012 Xác định cơ cấu sử dụng 

đất nông nghiệp hợp lý trên 

vùng đất bạc màu Bắc 

Giang 

Trường Đại học 

Nông Nghiệp Hà Nội 

2 Trần Trọng Phương 2012 Nghiên cứu phát triển nông 

nghiệp đô thị sinh thái ở 

thành phố Hải Phòng 

Trường Đại học 

Nông Nghiệp Hà Nội  
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3 Vann Varth 2012 Nghiên cứu ảnh hưởng của 

chính sách đất đai đến quy 

hoạch và quản lý sử dụng 

đất ở tỉnh Mondulkiri-

Campuchia 

Trường Đại học 

Nông Nghiệp Hà Nội  

4 Phạm Anh Tuấn 2013 Đánh giá tiềm năng đất đai 

và đề xuất giải pháp sử 

dụng đất nông nghiệp bền 

vững huyện Hải Hậu tỉnh 

Nam Định 

Trường Đại học 

Nông Nghiệp Hà Nội  

 

5 Nguyễn Văn Hùng 2013 Nghiên cứu sử dụng  bền 

vững đất nông nghiệp 

huyện Thạch Thất thành 

phố Hà Nội 

Trường Đại học 

Nông Nghiệp Hà Nội  

- Danh sách nghiên cứu sinh đang hướng dẫn chính: 

TT Họ và tên NCS Năm công nhận Đề tài Cơ sở đào tạo 

1 Nguyễn Thị Kim 

Yên 

2010 Nghiên cứu quản lý và 

sử dụng đất nông 

nghiệp phục vụ phát 

triển du lịch sinh thái 

huyện Điện Biên tỉnh 

Điện Biên 

Trường Đại học 

Nông Nghiệp Hà Nội  

2 Phouthone 

thammavong 

2015 Nghiên cứu xác định cơ 

cấu sử dụng đất nông 

nghiệp hợp lý vùng 

phía Nam thủ đô Viêng 

Chăn, CHDCND Lào 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

3 Nguyễn Đức Cường 2016 Nghiên cứu sử dụng 

hợp lý đất nông nghiệp 

lưu vực hệ thống sông 

Nhật Lệ, tỉnh Quảng 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 
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Bình 

4 Vũ Hải Nam 2016 Nghiên cứu quản lý sử 

dụng đất nông nghiệp 

hợp lý dưới tác động 

của đô thị hóa thành 

phố Buôn Ma Thuật 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

 

 

Xác nhận của cơ quan 

Hà Nội, ngày 20  tháng 8  năm 2016 

Ngƣời khai k  tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Học 

 

 


