
           BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

  

Mẫu: 01-LLKH 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

  

1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN QUÂN 

2. Năm sinh: 1972                                                                            3. Nam/Nữ: Nam 

4. Học vị: Tiến sĩ Quản lý đất đai                 Năm công nhận:  2013 

Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp phục vụ 

tái định cư thuỷ điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

5. Chức danh nghiên cứu (GS/PGS):                                       

6. Chức danh giảng dạy/nghiên cứu: Giảng viên chính              

Chức vụ:  

Giảng viên, Phó giám đốc phụ trách trung tâm Quan hệ công chúng và hỗ trợ sinh viên, Trưởng bộ 

môn Quản lý đất đai. 

Các học phần đảm nhiệm (nếu có): 

- Đại học/Cao đẳng: Định giá đất; Thuế bất động sản; Thị trường bất động sản 

- Thạc sĩ: Tài chính về đất đai; Quản lý thị trường bất động sản; Phân tích chính sách đất đai 

- Tiến sĩ: Cơ sở xây dựng và hoàn thiện chính sách đất đai 

7. Đơn vị công tác:  

Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

8. Địa chỉ nhà riêng: Cửu Việt, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 

9. Điện thoại: CQ:  0438765588;    NR:                             ; Mobile: 0912815496 

9. Fax: 043.8760.476                                                           ; E-mail: nvquan@vnua.edu.vn  

10. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân: 

Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Tên thủ trưởng cơ quan:  GS.TS. Nguyễn Thị Lan 

Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội 

11. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo 
Ngành/Chuyên 

ngành 
Năm tốt nghiệp 

Đại học Trường Đại học NN I (nay là 

Học viện NNVN) 

Quản lý đất đai Năm 1995 



Thạc sỹ Trường Đại học NN I (nay là 

Học viện NNVN) 

Quản lý đất đai Năm 2000 

Tiến sỹ Trường đại học NN Hà Nội 

(nay là Học viện NNVN) 

Quản lý đất đai Năm 2013 

Thực tập sinh khoa học Chương trình kinh tế fulbright Tài chính công Năm 2001 

12. Quá trình công tác 

Thời gian 

(Từ năm ... đến năm...) 
Vị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức 

Từ 1995 đến 1998 Giảng viên 
ĐH Nông nghiệp I 

HN 
Trâu Quỳ, Gia Lâm 

Từ 1999 đến 2000 

Giảng viên, phó bí 

thư Đoàn thanh niên 

CSHCM 

ĐH Nông nghiệp I 

HN 
Trâu Quỳ, Gia Lâm 

Từ 2000 đến 2006 Giảng viên, Thạc sỹ 
ĐH Nông nghiệp I 

HN 
Trâu Quỳ, Gia Lâm 

6/2006 đến 10/2012 

Giảng viên, Phó 

giám đốc cty 

TNHH Tư vấn và 

DVKHNNI 

ĐH Nông nghiệp HN Trâu Quỳ, Gia Lâm 

Từ 10/2012 đến 3/2013 

Giảng viên chính, 

phó trưởng BM 

Quản lý đất đai, GĐ 

công ty TNHH Tư 

vấn và DVKHNNI 

ĐH Nông nghiệp HN Trâu Quỳ, Gia Lâm 

Từ 3/2013 đến 10/2015 

Giảng viên chính, 

Trưởng  BM Quản 

lý đất đai, GĐ công 

ty TNHH Tư vấn và 

DVKHNNI 

Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 
Trâu Quỳ, Gia Lâm 

Từ 10/2015 đến 8/2016 

Giảng viên chính, 

Trưởng  BM Quản 

lý đất đai, PGĐ 

công ty TNHH Đầu 

tư và PTDV Học 

Viện NN 

Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 
Trâu Quỳ, Gia Lâm 

Từ 8/2016 đến 9/2018 

Giảng viên chính, 

Trưởng  BM Quản 

lý đất đai, Phó 

Chánh văn phòng 

Học Viện NN 

Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 
Trâu Quỳ, Gia Lâm 



Từ tháng 10/2018 đên 

nay 

Giảng viên chính, 

Trưởng  BM Quản 

lý đất đai, Phó giám 

đốc phụ trách trung 

tâm QHCC và 

HTSV 

Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 
Trâu Quỳ, Gia Lâm 

 13. Các công trình công bố 

TT 
Tên công trình 

(bài báo,...) 

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả 

công trình 

Nơi công bố 

(tên tạp chí đã đăng ) 

Năm 

công bố 

1 Giáo trình Định giá đất Đồng tác giả NXB Nông nghiệp 2006 

2 

Đánh giá công tác tái định cư hộ nông 

nghiệp bị ảnh hưởng bởi công trình 

thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên 

Tác giả chính 
Tạp chí Khoa học đất 

số 37 
2011 

3 

Đặc điểm tài nguyên đất và đánh giá 

phân hạng đất đai thị xã Mường Lay 

tỉnh Điện Biên 

Tác giả chính 
Tạp chí Khoa học đất 

số 38 
2011 

4 

Công tác tái định cư dự án thủy điện 

Sơn La dưới góc độ phong tục và tập 

quán canh tác của đồng bào dân tộc 

vùng Tây Bắc 

Tác giả chính 
Tạp chí Khoa học và 

phát triển số 6 
2011 

5 

Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý, sử dụng đất đai trong giai đoạn 

công nghiệp hoá, hiện đai hoá đất nước 

Tham gia 
Kỷ yêu hội thảo khoa 

học quốc gia 
2014 

6 
Quy định về giá quy định về giá đất tính 

tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất 
Tham gia 

Kỷ yếu hội thảo Học 

Viện Nông nghiệp 

Việt Nam 

2014 

7 
Bàn về năng lực quản lý đất đai cấp xã 

tại Huyện Lục Ngạn – tỉnh Bắc Giang 
Tham gia 

Tạp chí tài nguyên 

môi trường 
2015 

8 

Đánh giá việc thực hiện các quyền của 

người sử dụng đất tại huyện Gia Lộc, 

tỉnh Hải Dương 

Tham gia 
Tạp chí Khoa học đất 

số 46 
2015 



9 

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu 

quả thu hồi đất để phát triển kết cầu hạ 

tầng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

Tác giải chính 

Tạp chí nông nghiệp 

và phát triển nông 

thôn kỳ 2 

2018 

14. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán 

dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có) 

TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng 

1   

2   

15. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có) 

TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng 
Thời gian 

(bắt đầu – kết thúc) 

1    

2    

16. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia 

STT 
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ 

khác đã chủ trì 

Thời gian 

(bắt đầu - 

kết thúc) 

Chủ trì/ 

tham gia 

Thuộc 

chương 

trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu, 

chưa nghiệm thu) 

1 

Quy hoạch nông thôn mới 6 

xã huyện Nông Cống tỉnh 

Thanh Hóa 

2011- 2012 Tham gia 

Chương 

trình phát 

triển 

nông 

thôn mới 

Đã nghiệm thu 

2 

Quy hoạch nông thôn mới 

10 xã huyện Hoằng Hóa 

tỉnh Thanh Hóa 

2012 Chủ trì 

Chương 

trình phát 

triển 

nông 

thôn mới 

Đã nghiệm thu 

3 

Quy hoạch tổng thể vùng 

sản xuất rau an toàn thành 

phố Hải Phòng 

2011 – 

2012 
Chủ trì 

Chương 

trình tài 

trợ của tổ 

chức 

ADB 

Đã nghiệm thu 

4 

Quy hoạch chi tiết sản xuất 

nông nghiệp thị xã Mường 

Lay tỉnh Điện Biên 

2008 -2010 Chủ trì 

Dự án tái 

định cư 

thủy điện 

Sơn La 

Đã nghiệm thu 



5 

Quy hoạch sử dụng đất  

huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc 

Giang 

2012-2013 Chủ trì Dự án Đã nghiệm thu 

6 

Quy hoạch sử dụng đất 

huyện Ứng Hòa, Thanh 

Oai, Thường Tín TP Hà Nội 

2012 - 2013 Chủ trì Dự án Đã nghiệm thu 

7 

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa 

chính xã Thanh Hối huyện 

Tân Lạc – Hòa Bình 

2012 - 2014 Chủ trì Dự án Đã nghiệm thu 

8 

Quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế xã hội đến năm 

2020, định hướng đến năm 

2030 huyện Mường Tè – 

tỉnh Lai Châu 

2015 - 2016 Chủ trì Dự án Đã nghiệm thu 

9 

Nghiên cứu đề xuất các giải 

pháp tạo quỹ đất phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội 

thành phố Yên Bái, tỉnh 

Yên Bái 

2015 -2016 Tham gia 
Đề tài 

cấp tỉnh 
Đã nghiệm thu 

10 

Nghiên cứu đề xuất các giải 

pháp tạo quỹ đất phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội 

thành phố Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng 

2015 - 2016 Tham gia 
Đề tài 

cấp tỉnh 
Đã nghiệm thu 

11 
Nghiên cứu xây dựng mô 

hình xác định giá đất 
2016 Tham gia 

Đề tài 

trọng 

điểm Học 

Viện 

Đã nghiệm thu 

12 

Nghiên cứu thực trạng và đề 

xuất giải pháp tạo quỹ đất 

xây dựng kết cấu hạ tầng 

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

2017-2018 Chủ nhiệm dự án 
Đề tài 

cấp tỉnh 
Đã nghiệm thu 

 

17. Giải thưởng (nếu có) 

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

1  Bằng khen Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản HCM 1997 - 1998 

2  Bằng khen của Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và PTNT 2018 

18. Thành tựu nổi bật khác về hoạt động đào tạo và KH&CN (nếu có): 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 



19. Danh sách nghiên cứu sinh đã và đang hướng dẫn (nếu có): 

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

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

          

- 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 Huệ  2016  Nghiên cứu mô hình 

định giá đất hỗ trợ công 

tác tài chính về đất đai 

tại thị xã Từ Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh 

  Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

2  Phạm Thị Hà  2017  Nghiên cứu xây dựng 

hệ thống thông tin đất 

đai hỗ trợ công tác quản 

lý giá đất ở tại thị xã 

Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 

 Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

 

                                                                                           Hà Nội, ngày     tháng     năm 2019 

Xác nhận của cơ quan 

 

 

 

 

                              Người khai 

 

  

  

               

           GVC.TS. Nguyễn Văn Quân 

 


