
 

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

     

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I – LÝ LỊCH SƠ LƢỢC 

Họ và tên: QUYỀN THỊ LAN PHƢƠNG    Nam/nữ: Nữ 

Ngày sinh: 22/03/1980    Nơi sinh: Gia Lâm – Hà Nội. 

Địa chỉ liên lạc: phòng 805 – C3 – Khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên 

Dân tộc: Kinh                                 Tôn giáo: Không 

Điện thoại: 0902281206   E-mail: quyenphuong80@gmail.com 

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 26/03/1996 

Ngày vào Đảng CSVN: 24/12/2012 

Đơn vị công tác: bộ môn Quy hoạch đất đai, khoa Tài nguyên & Môi trường (nay là khoa Quản 

lý đất đai), học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Ngành học: Đại học: Kiến trúc công trình; Cao học: Đô thị học và Quy hoạch chiến lược; Nghiên 

cứu sinh: Quản lý đô thị. 

 

II – QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

Phổ thông: 

Trung học phổ thông:        hoặc Trung học chuyên nghiệp          Trung học nghề  

Hình thức học: Chính quy          bổ túc                tại chức     

Thời gian học:  từ tháng 09/1995 đến tháng 06/1998 

Nơi học: THPT Cao Bá Quát, Gia Lâm, Hà Nội 

Năm tốt nghiệp: 1998 

Đại học, Cao đẳng: 

Hình thức học: Chính quy          chuyên tu                tại chức     

Thời gian học: từ tháng 9/1998   đến tháng 07/2003 

Nơi học: trường đại học Kiến trúc Hà Nội. 

Ngành học: Kiến trúc công trình. 

Năm tốt nghiệp: 2003 

Xếp loại tốt nghiệp: Khá 

Sau đại học: 

- Cao học: từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 9 năm 2011 

Tại (trường, viện, nước): trường đại học K.U.Leuven (Katholieke Universiteit Leuven), Vương 

Quốc Bỉ. 

Ngành: Đô thị học và Quy hoạch chiến lược.  

Xếp loại tốt nghiệp: Khá (Distinction) 

- Nghiên cứu sinh:  

Tại (trường, viện, nước): trường đại học Kyoto, Nhật Bản 

Ngành: Quản lý đô thị 

Người hướng dẫn: GS. Kiyoshi Kobayashi; PGS. Kakuya Matsushima 

Chưa tốt nghiệp. 

 

Ngoại ngữ:  

Tiếng Anh (đã có chứng chỉ TOEFL, IELTS, ghi rõ điểm số, ngày cấp chứng chỉ): 



Các ngoại ngữ khác (đã có loại chứng chỉ gì và điểm số ghi trên chứng chỉ): 

Đã tốt nghiệp Thạc sỹ tại Đại học K.U.Leuven (Katholieke Universiteit Leuven), Vương Quốc Bỉ 

- Ngành Đô thị học và Quy hoạch chiến lược - Được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. 

III – HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC – KỸ THUẬT 

1. Quá trình hoạt động khoa học kỹ thuật, chuyên môn: Trước và sau khi tốt nghiệp đã làm và 

hiện đang làm công tác khoa học kỹ thuật gì? (kỹ thuật, nghiên cứu thí nghiệm, giảng dạy, quản 

lý, phục vụ khoa học). 

Thời gian Tóm tắt quá trình hoạt động khoa học kỹ thuật, nơi công tác 

Từ tháng 2/2004 

đến tháng 10/ 2005 

Kiến trúc sư Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconsult (thuộc 

Vinaconex) 

Từ tháng 10/2005 

đến nay (12/2013) 

Giảng viên bộ môn Quy hoạch đất đai, khoa Quản lý đất đai, trường đại 

học Nông nghiệp Hà Nội 

2. Kết quả hoạt động khoa học – kỹ thuật. 

Công trình thiết kế, thi công, nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, sáng kiến phát minh, giáo 

trình, giáo án, phương án, tác phẩm,...đã và đang tiến hành trong hoạt động khoa học và kỹ thuật. 

Ghi rõ nơi, thời gian trước và sau khi tốt nghiệp, độc lập tiến hành hay cộng tác với người khác, 

tự nhận xét về kết quả và tác dụng v.v... 

 

Vũ Thị Bình, Đỗ Văn Nhạ, Nguyễn Tuấn Anh, Quyền Thị Lan Phƣơng. Đề tài khoa học 

và công nghệ cấp bộ mã số 2006 - 2007. Xây dựng mô hình quy hoạch chi tiết trung tâm 

xã và điểm dân cư nông thôn huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.  

Nguyễn Quang Học, Đỗ Văn Nhạ, Nguyễn Tuấn Anh, Quyền Thị Lan Phƣơng. Đề tài 

khoa học và công nghệ cấp bộ 2006 – 2007: Xây dựng bộ hệ thống chỉ tiêu định mức sử 

dụng đất phục vụ giảng dậy môn học Quy hoạch sử dụng đất. 

Vũ Thị Bình, Đỗ Văn Nhạ, Nguyễn Tuấn Anh, Quyền Thị Lan Phƣơng. Mô hình quy 

hoạch chi tiết khu trung tâm xã huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 2008. Tạp chí Quy 

hoạch và Phát triển. Tập 6 Số 2. 

Vũ Thị Bình, Nguyễn Quang Học, Quyền Thị Lan Phƣơng. Giáo trình Quy hoạch đô thị 

và điểm dân cư nông thôn. 2008. Nhà xuất bản Nông nghiệp. 

Quyền Thị Lan Phƣơng. Linh Dam New Town – Solution for the high-density 

Development of New Settlements in the South-West of Hanoi. 2012. Tạp chí Quy hoạch và 

Phát triển. Tập 4 Số 10. 

Quyền Thị Lan Phƣơng, Vũ Thị Bình, Vũ Thị Thu. Quy hoạch chi tiết khu dân cư theo 

mô hình nông thôn mới xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Báo cáo Kỷ yếu hội 

thảo khoa học “Quy hoạch và thực hiện quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới”. 2012. 

Hội Khoa học đất Việt Nam. 

Quyền Thị Lan Phƣơng, Vũ Thị Thu, Nguyễn Thị Huyền. Đề tài KH & CN cấp trường 

2012: Quy hoạch chi tiết khu dân cư theo mô hình nông thôn mới xã Giai Phạm, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.  

3. Tham dự các cuộc hội nghị khoa học kỹ thuật quốc tế (trong nước hoặc ngoài nước); tham 

quan khảo sát, thực tập sản xuất, kỹ thuật ở nước ngoài (thời gian, nơi, nội dung chuyên môn); 

các công trình công bố trên tạp chí khoa học trong nước và ngoài nước. 



            Chứng chỉ khóa học quốc tế về Quy hoạch giao thông vận tải, tháng 9 năm 2014 tại 

trường Đại học giao thông vận tải. Đơn vị tổ chức: Trường đại học Kyoto – trường đại học Giao 

thông vận tải, Hà Nội. 

            Hội thảo quốc tế Quy hoạch & Phát triển đô thị, 4/4/2016, tại trường Đại học giao thông 

vận tải. Đơn vị tổ chức: Trường đại học Kyoto – trường đại học Giao thông vận tải, trường đại 

học Kinh tế quốc dân, Hà Nội. 

4. Khen thưởng và giải thưởng về hoạt động khoa học và kỹ thuật (thời gian, hình thức khen 

thưởng, cơ quan quyết định) 

Giải thưởng NCKH sinh viên năm 2002. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Giải pháp 

thiết kế không gian kiến trúc cho sự phát triển thương mại – dịch vụ trong điều kiện kinh 

tế - xã hội ở Ninh Hiệp – Gia Lâm – Hà Nội. 

Giấy chứng nhận hướng dẫn sinh viên có công trình NCKH đạt giải năm 2007. Trường 

Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Sử dụng phần mềm Upcad thiết kế chi tiết khu dân cư 

trường Đại học nông nghiệp Hà Nội. 

 

 

 Ngày 3 tháng 12 năm 2016 

Người khai 

 

 

 

 

Quyền Thị Lan Phƣơng 

 

 

 

 

 


