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1. Họ và tên: Nguyễn Thọ Hoàng ......................................................................................................  

2. Năm sinh: 22/11/1984 ..........................................  3. Nam/Nữ: Nam ...........................................  

4. Học hàm: .............................................................. Năm được phong học hàm: .............................  

    Học vị:  ................................................................. Năm đạt học vị:...............................................  

5. Chức danh nghiên cứu:  ........................................ Chức vụ : Kỹ sư ..............................................  

6. Địa chỉ nhà riêng: Số 6, ngõ 122, tổ 3, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm .............................   

7. Điện thoại: CQ:  ................................  ; NR:   ................................ ; Mobile: 0984357175 ..........  

8. Fax:  ...................................................................... Email: Thohoang2211@gmail.com ................   

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

Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Tên người Lãnh đạo: GS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện  

Điện thoại người Lãnh đạo Cơ quan: ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586  

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

10. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp 

Đại học Đại học nông nghiệp 

Hà Nội 

Khoa học đất  2009 

Thạc sỹ    

Tiến sỹ    

Thực tập sinh khoa học    

 

11. Quá trình công tác 

Thời gian 

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

2009 đến 2014 Kỹ thuật viên Phòng thí nghiệm jica, 

khoa quản lý đất đai 

Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà 

Nội 

2014 đến nay Kỹ sư Bộ môn Khoa học đất, Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà 
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khoa Quản lý đất đai, 

học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 

Nội 

    

12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố) 

TT 
Tên công trình 

(bài báo, công trình...) 

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả 

công trình 

Nơi công bố 

(tên tạp chí đã đăng 

công trình) 

Năm công bố 

1 Physicochemical 

Characteristics and 

Heavy Metal 

Concentrations of 

SoilsinBa Lat Estuary 

in the Red River 

Delta, Vietnam 

 

Đồng tác giả International symposium 

between Vietnam and  japan 

(Agricultural university 

press)  

2015 

2 Arsenic and Heavy 

Metal Contamination 

in Soils under 

Different Land Use in 

an Estuary in Northern 

Vietnam 

Đồng tác giả International  Journal of  

Environmental 

Research and Public 

Health 

2016 

3 Phát thải khí mê tan từ 

đất lúa nước được bón 

vật liệu hữu cơ khác 

nhau trên đất phù sa 

sông Hồng 

Đồng tác giả Tạp trí khoa học nông 

nghiệp Việt Nam (Học 

Viện nông nghiệp Việt 

Nam) 

2019 

 

13. 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   

 

14. 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    

http://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/T%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-s%E1%BB%91-7.38-46.pdf
http://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/T%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-s%E1%BB%91-7.38-46.pdf
http://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/T%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-s%E1%BB%91-7.38-46.pdf
http://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/T%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-s%E1%BB%91-7.38-46.pdf
http://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/T%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-s%E1%BB%91-7.38-46.pdf
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15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia  

Tên đề tài,dự 

án,nhiệm vụ khác đã 

tham gia 

Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

Thuộc Chương trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu, 

chưa nghiệm thu) 

- Lập kế hoạch sử 

dụng đất cho cây 

trồng cạn tại vùng 

thủy lợi Phan Rí- 

Phan thiết tỉnh Bình 

Thuận 

Từ tháng 3 đến 

tháng 10 năm 2016 
 Đã nghiệm thu 

    

 

16. Giải thưởng (nếu có) 

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

1   

2   

 

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có): 

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

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

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

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

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019 
 

 

 

Xác nhận của đơn vị 
(ký tên, đóng dấu) 

Người khai 

(họ, tên và chữ ký) 
 

 

 

 


