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           BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

  

Mẫu: 01-LLKH 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 
1. Họ và tên: ĐỖ THỊ TÁM 

2. Năm sinh:    1974                                                                                3. Nam/Nữ: Nữ. 

4. Học vị: Tiến sĩ, Ngành Nông nghiệp/chuyên ngành: Phát triển cộng đồng  Năm công nhận: 2006 

Tên đề tài luận án: Thay đổi thể chế c a h p tác    nông nghiệp   một    công nghiệp h a nông nghiệp trên 

địa  àn thành ph  Hà nội.   
5. Chức danh nghiên cứu (GS/PGS):  Ph  giáo sư                                      

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

Các học phần đảm nhiệm (nếu c ): 

- Đại học: Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế    hội, quy hoạch 

phát triển nông thôn, Quy hoạch môi trường, Tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai 

- Cao học: Quy hoạch không gian, Ứng dụng phong th y học trong quy hoạch sử dụng đất; Sử 

dụng đất và môi trường 

- Tiến sĩ: ………………………….. 

7. Đơn vị công tác: Bộ môn Quy hoạch đất đai, Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam. 

8. Địa chỉ nhà riêng: SN 25/49/165 Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 

9. Điện thoại: CQ:  0438765588; NR:                                 Mobile: 0986739960 
9. Fax: 043.8760.476                                                           E-mail: dttam@vnua.edu.vn 
10. Tổ chức - nơi  làm việc c a cá nhân: 

Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Tên th  trư ng cơ quan: PGS.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 t t 

nghiệp 

Đại học 
Trường Đại học Nông 

nghiệp Hà nội  
Quản lý đất đai 1996 

Thạc sỹ 
Trường Đại học Nông 

nghiệp Hà nội  
Quản lý đất đai 2001 

Tiến sỹ 
Trường Đại học qu c gia 

Philippine tại Los Banos 

Phát triển cộng đồng và 

Khoa học môi trường 
2006 

Sau tiến sỹ    

 

12. Quá trình công tác 

Thời gian 

(Từ năm ... đến năm...) 

Vị trí công 

tác 
Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức 

1997-2006 Giảng viên 
Trường Đại học nông 

nghiệp Hà Nội 

Trâu Quỳ , Gia Lâm, Hà 

Nội 

2006- 04/2010 

Giảng viên, 

tr  lý tổ chức 

khoa 

Trường Đại học nông 

nghiệp Hà Nội 

Trâu Quỳ , Gia Lâm, Hà 

Nội 
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04/2010- 05/2012 

Giảng viên, 

tr  lý đào tạo 

sau đại học 

Trường Đại học nông 

nghiệp Hà Nội 

Trâu Quỳ , Gia Lâm, Hà 

Nội 

05/2012- nay Giảng viên 
Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 

Trâu Quỳ , Gia Lâm, Hà 

Nội 

 

 13. Các công trình công    
TT Tên công trình 

(bài báo,...) 

Là tác giả/ 

là đồng tác giả 

công trình 

Nơi công    

(tên tạp chí đã 

đăng ) 

Năm 

công 

   

1 Đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng 

đất nông nghiệp xã Tích Giang, huyện Phúc 

Thọ, tỉnh Hà Tây. 

Đồng tác giả Tạp chí Khoa học kỹ 

thuật nông nghiệp 

trường Đại học Nông 

nghiệp I 

1998 

2 Đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng 

đất nông nghiệp huyện Châu Giang - tỉnh Hưng 

Yên.  

Đồng tác giả Tạp chí Nông nghiệp 

và công nghiệp thực 

phẩm 

2000 

3 Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 

theo hư ng sản  uất hàng h a  huyện Văn 

Giang, tỉnh Hưng  ên.  

Đồng tác giả Tạp ch  Địa ch nh 2002 

4 Ứng dụng hệ th ng đánh giá đất tự động 

( LES) để đánh giá đất    Sen Chiểu, huyện 

Ph c Thọ, tỉnh Hà Tây.   

Tác giả Tạp ch  Khoa học 

đất 

2003 

5 Lựa chọn phương án quy hoạch sử dụng đất 

lồng ghép yếu t  môi trường và biến đổi khí 

hậu   huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ  n, giai đoạn 

2008-2020.  

Đồng tác giả Tạp chí Tài nguyên 

và môi trường 

2009 

6 Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 

theo hư ng sản  uất hàng h a  huyện Gia Lộc 

tỉnh hải Dương.  

Đồng tác giả Tạp chí Khoa học 

đất  

2009 

7 Hiện trạng môi trường và đề xuất một s  giải 

pháp về môi trường trong quy hoạch sử dụng đất 

  huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An 

Đồng tác giả Tạp chí Khoa học 

đất  

2009 

8 Tham vấn cộng đồng trong quy hoạch sử dụng 

đất lồng ghép yếu t  môi trường và biến đổi khí 

hậu tại huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An.  

Đồng tác giả Tạp chí Tài nguyên 

và môi trường 

2009 

9 Đánh giá hiệu quả sử dụng đất canh tác trên địa 

bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 

Đồng tác giả Tạp chí Tài nguyên 

và môi trường 

2010 

10 Đánh giá hiệu quả sử dụng đất canh tác trên địa 

bàn huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Ph c.  

Đồng tác giả Tạp chí Kinh tế sinh 

thái. 

2010 

11 Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 

huyện Thạch Thất – thành ph  Hà Nội.  

Đồng tác giả Tạp chí Khoa học 

đất  

2010 

12 Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Mê 

Linh – thành ph  Hà Nội 

Đồng tác giả Tạp chí Khoa học 

đất  

2011 

13 Hiệu quả một s  loại hình sử dụng đất theo 

hư ng sản xuất nông nghiệp hàng hóa   vùng 

ven thị    Sơn Tây – thành ph  Hà Nội 

Đồng tác giả Tạp chí Khoa học 

đất  

2011 

14 Nhận định tác động c a biến đổi khí hậu đ i Đồng tác giả Tạp chí Khoa học 2011 
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v i tỉnh Hà Tĩnh đất  

15 Đánh giá thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2010 tỉnh Hưng  ên 

Đồng tác giả Tạp chí Khoa học 

đất  

2011 

16 Nghiên cứu xây dựng phần mềm lập quy hoạch 

sử dụng đất cấp xã. 

Đồng tác giả Tạp chí Khoa học 

đất  

2011 

17 Thực trạng hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông 

nghiệp huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.  

Đồng tác giả Tạp chí Khoa học 

đất  

2011 

18 Xây dựng hệ th ng thông tin quản lý giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cấp huyện 

Đồng tác giả Tạp chí Khoa học 

đất  

2011 

19 Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện Kỳ 

Sơn, tỉnh Hòa Bình 

Đồng tác giả Tạp chí Khoa học 

đất  

2012 

20 Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp thị    Sơn 

Tây, thành ph  Hà Nội. 

Đồng tác giả Tạp chí Khoa học 

đất  

2012 

21 Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 

huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

Đồng tác giả Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

2012 

22 Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn 

   Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ 

An. 

Đồng tác giả Tạp chí Khoa học và 

phát triển 

2013 

23 Thực trạng và định hư ng phát triển hệ th ng 

điểm dân cư huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.  

Đồng tác giả Tạp chí Khoa học 

đất  

2013 

24 Nghiên cứu thực trạng và biến động sử dụng 

đất tại thị    Sơn Tây, thành ph  Hà Nội giai 

đoạn 2000 – 2012 

Đồng tác giả Tạp chí Khoa học 

đất  

2013 

25 Thực trạng và định hư ng phát triển hệ th ng 

điểm dân cư huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa.  

Đồng tác giả Tạp chí Khoa học và 

phát triển 

2013 

26 
Hiện trạng quản lý và sử dụng đất huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa Bình.  

Đồng tác giả Tạp chí Khoa học 

đất 
2013 

27 

Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy 

hoạch sử dụng đất giai đoạn 1998-2010 huyện 

Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.  

Tác giả 
Tạp chí Khoa học 

đất 
2014 

28 
Nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp xã Liên 

Hà, huyện Đông  nh, thành ph  Hà Nội.  

Tác giả Tạp chí Khoa học 

đất 
2014 

29 

Nghiên cứu thực trạng và biến động sử dụng 

đất tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định giai 

đoạn 2000-2012.  

Tác giả 
Tạp chí Khoa học 

đất 
2014 

30 

Đánh giá tình hình thực hiện phương án quy 

hoạch sử dụng đất giai đoạn 2002-2010 huyện 

Tương Dương, tỉnh Nghệ An 

Tác giả 
Tạp chí Khoa học 

đất 
2014 

31 
Tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai   

tỉnh Hòa Bình.  

Đồng tác giả Tạp chí Khoa học 

đất 
2014 

32 
Thực trạng quản lý sử dụng đất huyện Vân 

Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2000-2013.  

Đồng tác giả Tạp chí Khoa học 

đất 
2014 

33 
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông 

nghiệp huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk  
Tác giả 

Tạp chí Khoa học 

đất 
2014 

34 

Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất 

huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2000-

2012.  

Đồng tác giả 
Tạp chí Khoa học 

đất 
2014 
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35 

Ứng dụng cơ s  lý luận về vùng giá đất và vùng 

giá trị đất đai để xây dựng hệ th ng cơ s  dữ 

liệu giá đất thành ph  Vinh, tỉnh Nghệ An.  

Đồng tác giả 
Tạp chí Khoa học 

đất 
2014 

36 
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng cây hàng 

năm huyện Gia Lâm, thành ph  Hà Nội.  
Tác giả 

Tạp chí Nông nghiệp 

và phát triển nông 

thôn 

2014 

37 
Đánh giá hệ th ng địa chính thành ph  Vinh, 

tỉnh Nghệ An.  

Đồng tác giả Tạp chí Khoa học và 

phát triển 
2014 

38 

Tham vấn cộng đồng trong bồi thường, hỗ tr  

và tái định cư khi Nhà nư c thu hồi đất trên địa 

bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.  

Đồng tác giả 
Tạp chí Khoa học và 

phát triển 
2014 

39 

A study on some factors which influence 

management of agricultural land use in Sontay 

Town, Hanoi City, Vietnam.  

Đồng tác giả Acta Scientiarum 

Polonorum, 

Administratio 

Locorum 

2014 

40 
Thực trạng và định hư ng phát triển hệ th ng 

điểm dân cư huyện Giao Th y, tỉnh Nam Định.  
Tác giả 

Tạp chí Nông nghiệp 

và phát triển nông 

thôn 

2014 

41 

Kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông 

thôn m i tại huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa- 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp.  

Tác giả 

Tạp chí Nông nghiệp 

và phát triển nông 

thôn 

2015 

42 

Quản lý đất đai dựa vào cộng đồng: Thực tiễn 

nghiên cứu tham vấn cộng đồng trong đăng ký 

và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai 

tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.  Hà Nội. 

Tác giả 
Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học qu c gia  
2015 

43 

Đánh giá việc thực hiện bồi thường, hỗ tr  và 

tái định cư khi thu hồi đất để triển khai một s  

dự án tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.  

Đồng tác giả 
Tạp chí Khoa học và 

phát triển 
2015 

44 

Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất c a các 

tổ chức đư c Nhà nư c giao đất, cho thuê đất 

trên địa bàn thành ph  Vinh, tỉnh Nghệ An 

Tác giả 
Tạp chí Khoa học 

đất 
2015 

45 

Đánh giá tình hình thực hiện các tiêu chí xây 

dựng nông thôn m i trên địa bàn xã Xuân 

Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.  

Đồng tác giả 
Tạp chí Khoa học 

đất 
2015 

46 

Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất c a các 

tổ chức kinh tế đư c Nhà nư c giao đất, cho 

thuê đất trên địa bàn thành huyện Mê Linh, 

thành ph  Hà Nội 

Tác giả 
Tạp chí Khoa học và 

phát triển 
2015 

47 

Thực trạng và định hư ng phát triển hệ th ng 

điểm dân cư huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh 

theo hư ng xây dựng nông thôn m i.  

Tác giả 

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ, trường 

Đại học Thái 

Nguyên 

2015 

48 

Đánh giá công tác  ồi thường, giải phóng mặt 

bằng thực hiện dự án khu công nghiệp Đa Hội, 

huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Tác giả 
Tạp chí Khoa học 

đất 
2015 

49 

Đánh giá tình hình thực hiện các tiêu chí xây 

dựng nông thôn m i trên địa bàn huyện Phú 

Xuyên, thành ph  Hà Nội 

Tác giả 
Tạp chí Khoa học 

đất 
2016 
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50 

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt 

bằng thực hiện dự án Khu đô thị Phú Mỹ, thành 

ph  Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

Đồng tác giả 
Tạp chí Khoa học 

đất 
2016 

51 

Đánh giá công tác  ồi thường, hỗ tr  và tái định 

cư khi thu hồi đất để thực hiện dự án đường 

Tl287 đoạn qua địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh 

Tác giả 
Tạp chí Khoa học 

đất 
2016 

  
14. S  lư ng văn  ằng  ảo hộ quyền s  hữu công nghiệp, thiết kế    tr  mạch t ch h p  án dẫn, gi ng 

cây trồng đ  đư c cấp (nếu c ) 
  
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng 

1     

2     

 

15. S  công trình đư c áp dụng trong thực tiễn (nếu c ) 
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 đ  ch  trì hoặc tham gia 
STT Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đ  ch  trì Thời gian 

( ắt đầu - 

kết th c) 

Ch  

trí/tham 

gia 

Thuộc 

chương 

trình 

(nếu c ) 

Tình 

trạng đề 

tài 

1 Đánh giá hiện trạng và tiềm năng đất đai phục 

vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện 

Châu Giang, tỉnh Hưng  ên 

1997 - 

1998 

Tham 

gia 

Cấp Bộ  Đ  

nghiệm 

thu 

2 Ứng dụng GIS  đánh giá th ch h p hệ th ng cây 

trồng huyện Khoái Châu, Hưng  ên  

1999-

2001 

Tham 

gia 

Cấp Bộ  Đ  

nghiệm 

thu 

3 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp quy hoạch 

c a FAO vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế xã hội cấp huyện theo hư ng công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa. Áp dụng trong quy hoạch tổng thể 

huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh đến năm 2010.  

1999-

2001 

Tham 

gia 

Cấp Bộ 

 

Đ  

nghiệm 

thu 

4 Ứng dụng hệ th ng đánh giá đất tự động 

( LES) để đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch 

sử dụng đất theo hư ng sản xuất hàng hóa xã 

Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây.  

2002 Ch  trì Cấp 

trường 

Đ  

nghiệm 

thu 

5 Xây dựng phần mềm quy trình công nghệ lập 

quy hoạch sử dụng đất cấp xã.  

2011 Tham 

gia 

Cấp Bộ  Đ  

nghiệm 

thu 

6 Nghiên cứu một s  yếu t  tác động đến quản lý 

sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thị    Sơn 

Tây, thành ph  Hà Nội 

 

2011 

Ch  trì Cấp 

trường 

trọng điểm 

Đ  

nghiệm 

thu 

7 Khai thác có hiệu quả quỹ đất đầu tư cho cơ s  2013 Tham Cấp tỉnh Đ  nghiệm 
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hạ tầng và chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An.  

gia thu 

8 Nghiên cứu giải pháp tổ chức thực hiện quy 

hoạch xây dựng nông thôn m i trên địa bàn 

huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá 

2015-

2016 

Ch  trì Cấp Học 

viện trọng 

điểm 

Đang 

thực hiện 

 

17. Giải thư ng (nếu c ) 
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

1     

2     

 

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

19. Danh sách nghiên cứu sinh đ  và đang hư ng dẫn (nếu c ): 
- Danh sách nghiên cứu sinh đ  hư ng dẫn ch nh thành công: 

TT Họ và tên NCS Năm  ảo vệ Đề tài Cơ s  đào tạo 

          

          

- Danh sách nghiên cứu sinh đang hư ng dẫn ch nh: 
TT Họ và tên NCS Năm công nhận Đề tài Cơ s  đào tạo 

 1  Đỗ Đình Hiệu  2015  Nghiên cứu tác động c a 

thay đổi sử dụng đất trong 

 ây dựng nông thôn m i đến 

sinh kế c a người dân huyện 

Thọ Xuân, tỉnh Thanh H a 

 Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

 2  Nguyễn Thị Ánh 

Ngọc 

 2016  Nghiên cứu quản lý sử dụng 

đất đô thị quận Tây Hồ, 

thành ph  Hà Nội 

 Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

  
                                                                                           Hà Nội, ngày 25 tháng 8  năm 2016 

Xác nhận của Trưởng khoa 

 

 

 

 

 

            PGS.TS. Cao Việt Hà                                 

                              Người khai 

  

               

 

 

 

              PGS.TS. Đỗ Thị Tám 

 


