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1. Họ và tên: Hoàng Quốc Việt 

2. Năm sinh: 20/04/1989                                          3. Nam/Nữ: Nam 

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

    Học vị: Kỹ sư ....................................................... Năm đạt học vị: 2011 

5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên ...................... Chức vụ: .........................................................  

6. Địa chỉ nhà riêng: Số 22, ngõ 467, đường Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội 

7. Điện thoại: : CQ: 04.8769272 - 04.8767169     ; Mobile: 0936869119 

8. Fax:                          E-mail: hqviet@vnua.edu.vn 

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

Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

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

Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55 

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

10. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học Đại học Nông Nghiệp  

Hà Nội 

Khoa học đất 2011 

Đại học Đại học Hà Nội Ngôn ngữ Anh 2012 

11. Quá trình công tác 

Thời gian 

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

2007-2011 Sinh viên Đại học Nông Nghiệp 

Hà Nội 

Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà 

Nội 

2008-2012 Sinh viên Đại học Hà Nội Thanh Xuân, Hà Nội 

2012-2013 Nghiên cứu 

viên 

Viện Thổ nhưỡng Nông 

hoá 

Phố Lê Văn Hiến, Đức 

Thắng, Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội 

2013-nay Giảng viên Học viện Nông Nghiệp 

Việt Nam 

Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà 

Nội 
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12. Các công trình 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 Stability evaluation of the use of 

agricultural land in Ba Lat estuary, 

Giao Thuy district, Nam Dinh 

province 

Đồng tác giả Kỷ yếu hội thảo “Sử 

dụng hiệu quả đất, nước 

trong nông nghiệp và bảo 

vệ môi trường nông thôn ở 

Việt Nam-Nhật Bản” 

2014 

2 Tính bền vững của loại sử dụng 

đất nông nghiệp huyện Thạch 

Thất 

Đồng tác giả Tạp chí Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn  

2015 

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) 

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

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

Tên đề tài,dự án, nhiệm vụ khác đã chủ 

trì 

Thời gian 

(bắt đầu - 

kết thúc) 

Thuộc 

Chương trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu, 

chưa nghiệm 

thu) 

Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng cơ 

sở dữ liệu và trang thông tin điện tử hướng 

dẫn sử dụng phân bón cho các loại cây trồng 

và cơ cấu cây trồng chính theo mùa vụ tại 

tỉnh Bắc Ninh 

2012-2014 
Hợp tác với sở 

KHCN Bắc Ninh 
Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng tài 

nguyên đất nông nghiệp vùng miền núi Tây 

Bắc Việt Nam 

2011-2014 
Đề tài độc lập 

cấp Nhà nước 
Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên đất nông 

nghiệp phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng phù hợp tại Thái Bình 

2011-2014 

Hợp tác với sở 

NN và PTNT 

Thái Bình 

Đã nghiệm thu 

Điều tra, đánh giá tài nguyên đất nông 

nghiệp, đề xuất bố trí cây trồng hợp lý tỉnh 

Hưng Yên 

2012-2014 Đề tài cấp tỉnh Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp sử 

dụng hợp lý đất xám bạc mầu ở miền Bắc 
2010-2013 

Đề tài trọng 

điểm cấp Bộ 
Đã nghiệm thu 

The potential for intensifying rice 

production in Luong Phong, North 

Vietnam 

2012 

Đề tài hợp tác 

với Đại học 

Copenhagen 

Đã nghiệm thu 

Đánh giá tình hình ô nhiễm Cu, Pb, Zn do 

ảnh hưởng của việc thâm canh hoa trên địa 

bàn phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, 

2015 

Đề tài dự án 

Việt Bỉ - cấp 

Học viện 

Chưa nghiệm thu 
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Hà Nội và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô 

nhiễm 

Đánh giá chất lượng đất vùng trồng cam 

hàng hoá xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp, 

tỉnh Nghệ An và đề xuất biện pháp nhằm 

cải thiện, nâng cao chất lượng đất 

2015 
Đề tài cấp Học 

viện 
Chưa nghiệm thu 

Điều tra thoái hoá đất kỳ đầu tỉnh Thái 

Bình 
2015 

Hợp tác với sở 

TNMT Thái 

Bình 

Chưa nghiệm thu 

16. Giải thưởng (nếu có) 

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

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2015 

 

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

 

Người khai 

(họ, tên và chữ ký) 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Việt 
 

 

 

 


