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1. Họ và tên:                   

2. Năm sinh: 1973     3.Giới tính:    

4. Học vị cao nhất:  iến       Nămđạt học vị:2012 

5. Chức danh nghiên cứu: giảng viên chính Chức vụ: Phó Trưởng bộ môn 

6. Địa chỉ nhà riêng:       ng ch    /3  đường  g c         n   ng  iên  

        i 

7. Điện thoại CQ: 04 38765588  NR:04 36500608 DĐ:0989055956 

8. E-mail:dtdhanh@vnua.edu.vn 

9. Tổ chức - nơi  làm việc 

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 Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp 

Đại học Đại học Nông nghiệp 1 Quản lý đất đai 1995 

Thạc sỹ Đại học Nông nghiệp 1 Quản lý đất đai 1995 

Tiến sỹ Đại học Nông nghiệp Hà Nội Quản lý đất đai 2012 

Sau tiến sĩ    

12. Quá trình công tác 

Thời gian 

 
Vị trí công tác Cơ quan/Tổ chức  Địa chỉ  

1995 - 2011 Giảng viên Đại học Nông nghiệp 

Hà Nội  Đại học Nông 

nghiệp I Hà Nội  

Thị trấn Trâu Quỳ, huyện 

Gia Lâm, Hà Nội 

2011- Nay Giảng viên chính Đại học Nông nghiệp 

Hà Nội  

Thị trấn Trâu Quỳ, huyện 

Gia Lâm, Hà Nội 

mailto:dtdhanh@vnua.edu.vn


13. Các công trình công bố 

TT 

Tên công trình 

(bài báo, giáo trình, 

sách...) 

Là tác giả chính 

hay 

 đồng tác giả 

 

Nơi công bố 

(tên Tạp chí/NXB đã 

đăng công trình) 

Năm công bố 

1 Bư c đ u nghiên cứu 

v  định mức đất ở tại 

đồng b ng sông Hồng 

Đồng tác giả Tạp chí Địa chính 2000 

2 A study on erosion 

caused bay run-off for 

conservation and 

management of 

sloping land 

Đồng tác giả Report HAU – JICA 

project 

2001 

3 Factor affecting soil 

erosion on cassava 

cultivated hill slope in 

Northern Vietnam 

Đồng tác giả Japanese Journal of 

Tropical Agriculture 

2004 

4 Loss of water soluble 

nutrients from a 

cultivated slope by 

occurrences of water 

erosion during the 

rainny season in 

Northern Vietnam 

Đồng tác giả International 

Agricultural 

Engineering Journal 

2005 

5  ết quả th c hiện quy 

hoạch s  dụng đất tại 

huyện Thường Tín 

Tác giả Tạp chí  hoa học Đất 2010 

6 Thay đổi trong cơ cấu 

s  dụng đất tại địa bàn 

huyện Thường Tín, 

TP Hà Nội 

Tác giả Tạp chí  hoa học và 

Phát tri n 

2011 

7  nh hưởng c a s  

dụng đất đến môi 

trường đất nông 

nghiệp huyện Thường 

Tín 

Tác giả Tạp chí  hoa học và 

Phát tri n 

2011 

8 Giáo trình Thanh Tra 

Đất 

Ch  biên Nhà xuất bản Nông 

nghiệp 

2011 

 

9 

Th c trạng nông thôn 

theo tiêu chí nông 

thôn m i và một số 

hạn chế v  quy hoạch 

Đồng tác giả 

Hội thảo khoa học: Các 

vấn đ  trong xây d ng 

nông thôn m i ở Việt 

2013 



nông thôn m i tại 

huyện Nông Cống, 

tỉnh Thanh Hóa 

Nam 

 

10 

Bàn v  năng l c quản 

lý đất đai cấp xã tại 

huyện Lục Ngạn, tỉnh 

Bắc Giang 

Đồng tác giả Tạp chí Địa chính 2015 

 

11 

Đánh giá tình hình 

th c hiện quy hoạch 

nông thôn m i tại 

huyện Thọ Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đồng tác giả 
Tạp chí Nông nghiệp và 

PTNT 
2016 

 

12 

Đánh giá tình hình 

th c hiện quy hoạch 

nông thôn m i tại 

huyện Thọ Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đồng tác giả 
Tạp chí Nông nghiệp và 

PTNT 
2016 

14.   c văn bằng/chứng chỉ bảo h  quyền sở h u trí tuệ  (nếu có) 

TT Tên và nội dung văn bằng/chứng chỉ  Năm cấp  Nơi cấp 

1    

2    

15. S  công trình được áp dụng trong thực tiễn  

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

(bắt đầu - kết thúc) 

1 Xây d ng quy hoạch 

nông thôn m i xã Tế 

Thắng  

Xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh 

Thanh Hóa 

01/2012-02/2013 

2 Xây d ng quy hoạch 

nông thôn m i xã Tế 

Tân  

Xã Tế Tân, huyện Nông Cống, tỉnh 

Thanh Hóa 

01/2012-02/2013 

3 Xây d ng quy hoạch 

nông thôn m i xã Tế 

Nông  

Xã Tế Nông, huyện Nông Cống, tỉnh 

Thanh Hóa 

01/2012- 3/2013 

4 Xây d ng quy hoạch 

nông thôn m i xã 

Xã Trung Thành, huyện Nông Cống, 

tỉnh Thanh Hóa 

01/2012-01/2013 



Trung Thành  

5 Xây d ng quy hoạch 

nông thôn m i xã 

Trường Giang  

Xã Trường Giang, huyện Nông Cống, 

tỉnh Thanh Hóa 

01/2012- 3/2013 

6 Xây d ng quy hoạch 

nông thôn m i xã 

Thăng Bình  

Xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, 

tỉnh Thanh Hóa 

01/2012- 3/2013 

16. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN khác  

Tên đề tài,dự 

án,nhiệm vụ  KHCN 

Thời gian 

 bắt đ u - kết thúc  

Thuộc Chương trình 

 nếu có  

Tình trạng đề tài 

 đã nghiệm thu, chưa 

nghiệm thu  

Th c trạng s  dụng đất 

di tích lịch s , văn hóa 

tại địa bàn qu n Hoàn 

 iếm 

01/2000- 12/2000  Đã nghiệm thu 

Th c trạng s  dụng đất 

tại các khu công nghiệp 

huyện Văn Lâm, Tỉnh 

Hưng Yên 

01/2002- 12/2002  Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu đ  xuất 

trình t , nội dung và 

phương pháp l p quy 

hoạch s  dụng đất khu 

dân cư nông thôn phù 

hợp v i giai đoạn công 

nghiệp hóa, hiện đại 

hóa nông nghiệp và 

nông thôn trong thời kỳ 

đổi m i 

2005 -2006  Đã nghiệm thu 

Th c trạng s  dụng đất 

nông nghiệp tại huyện 

Thường Tín 

01/2009 – 12/2009  Đã nghiệm thu 

              0 tháng 12  ăm 20 6 

Xác nhận của đơn vị 

 
Người khai 

 

                            h   ức   nh 

  
  
 


