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1. Họ và tên: PHAN VĂN KHUÊ 

2. Năm sinh: 20/03/1977.  Nam/Nữ: Nam 

3. Địa chỉ nhà riêng:  

3. Học hàm: Không.  Năm được phong học hàm: ....  

    Học vị: Tiến sĩ. Năm đạt học vị: 2017 

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

5. Địa chỉ nhà riêng: Số 9A, đường G,Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

6. Điện thoại: CQ: 04.62.61.76.41; NR:  04.3.67.60.658; Mobile: 0912.854.838 

7. Fax: 04.3.67.60.658; Email: khuephanvan@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: 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 
ĐH Nông Nghiệp Hà 

Nội 
QLĐĐ 2000 

Thạc sỹ ĐH Mỏ - Địa chất Kỹ thuật Trắc địa 2010 

Tiến sỹ 
Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 
QLĐĐ 2017 

Thực tập sinh khoa học Không   

11. Quá trình công tác 

Thời gian 

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

Từ năm 2000 – 2001 Cán bộ kỹ Trắc địa bản đồ 
Công ty Đo đạc địa chính và 

công trình (nay là Tổng công 
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thuật ty Tài nguyên Môi trường 

Việt Nam) 

Từ năm 2001-2002 
Cán bộ kỹ 

thuật 
Quản lý đất đai 

Trung tâm địa chính (nay là 

TTKTTN Đất và Môi 

trường), Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

Từ 2003 đến nay Giảng viên Quản lý đất đai 
Khoa Quản lý Đất đai, Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam 

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 

Updating land use 

map with Hight 

Resolution Settilite 

Imagery 

Pham Vong 

Thanh, Le Thu 

Trang, Tran Quoc 

Khanh và Phan 

Van Khue 

Asian Conference on 

Remote sensing, 2010 
2010 

2 

Nghiên cứu,  ứng 

dụng công nghệ viễn 

thám trong tiến trình 

đo thị hóa thành phố 

Buôn Mê Thuật. 

Cao Minh Thủy 

và Phan Văn 

Khuê 

Tạp chí Tài nguyên và 

Môi trường – Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

2011 

3 

Nghiên cứu phương 

pháp xác định độ ẩm 

đất từ dữ liệu vệ tinh 

phục vụ giám sát sự 

phát triển cây trồng 

nông nghiệp 

Trần Xuân 

Trường, Phạm 

Vọng Thành và 

Phan Văn Khuê 

Hội thảo khoa học lần 

thứ 40 khối các trường 

Đại học khoa học kỹ 

thuật 

2012 

4 

Ảnh hưởng của phát 

triển  công nghiệp đến 

biến động đất nông 

nghiệp huyện Văn 

Lâm, tỉnh Hưng Yên 

giai đoạn 2004-2010 

Cao Việt Hà và 

Phan Văn Khuê 
Tạp chí Khoa học đất 2012 

5 

Soil characteristics of 

some land use types 

for agricultrual 

production in Doan 

Hung district, Phu 

Phan Van Khue, 

Nguyen Van 

Dung, Nguyen 

Xuan Thanh 

Impacts of land use 

changes on the soil and 

water quality and ruval 

enviroment in Vietnam 

– Japan 

2015 
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Tho province. 

6 

Đánh giá hiệu quả đất 

sản xuất nông nghiệp 

huyện Đoan Hùng, 

tỉnh Phú Thọ 

Phan Văn Khuê, 

Nguyễn Văn 

Dung, Nguyễn 

Xuân Thành 

Tạp chí Khoa học đất – 

Hội Khoa học đất Việt 

Nam 

2015 

7 

Tính chất đất và cơ sở 

dữ liệu chất lượng đất 

sản xuất nông nghiệp 

huyện Đoan Hùng, 

tỉnh Phú Thọ  

Phan Văn Khuê, 

Nguyễn Văn 

Dung, Nguyễn 

Xuân Thành 

Tạp chí Khoa học và 

phát triển – Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam  

2016 

8 

Ứng dụng công nghệ 

máy bay không người 

lái (UAV) thành lập 

bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất cấp xã. 

Phan Văn Khuê, 

Nguyễn Đức Lộc, 

Trần Thanh Hà 

Tạp chí Khoa học đất – 

Hội Khoa học đất Việt 

Nam 

2018 

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 

hoặc tham gia 

Thời gian 

(bắt đầu - 

kết thúc) 

Thuộc 

Chương 

trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu, 

chưa nghiệm thu) 

Đo đạc trích đo phục vụ công tác bồi thường 

giải phóng mặt bằng công trình Đường Hà 

Nội Hưng Yên, đoạn thuộc địa phận Hà Nội 

2009-2010 Dự án Đã nghiệm thu 

Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

năm 2010 của các phường trên địa bàn quận 

Tây Hồ, TP Hà Nội 

2010 Dự án Đã nghiệm thu 

Đo đạc hiện trạng đất xen kẹt phục vụ công 

tác xin chỉ giới đỏ và đấu giá quyền sử dụng 

đất trên địa bàn xã Nguyên Khê, huyện 

Đông Anh, TP Hà Nội 

2011 Dự án Đã nghiệm thu 

Đo đạc thành lập bản đồ địa hình phục vụ 

công tác thiết kế, quy hoạch chi tiết các 

điểm dân cư thuộc chương trình quy hoạch 

nông thôn mới tại xã Đông Dư, huyện Gia 

Lâm, TP Hà Nội 

2011 Dự án Đã nghiệm thu 
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Đo đạc trích đo phục vụ công tác di dời dân 

cư vùng ngập thuộc Công trình thủy điện 

Lai Châu. 

2011 Dự án Đã nghiệm thu 

Đo đạc thành lập bản đồ địa chính phục vụ 

công tác dồn đổi ruộng đất, cấp GCNQSDĐ 
2012 Dự án Đã nghiệm thu  

Cấp GCNQSDĐ, xây dựng cơ sở dữ liệu tại 

xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. 
2013-2015 Dự án Đang triển khai 

Kiểm kê đất đai năm 2014 trên địa bàn quận 

Tây Hồ, TP Hà nội 
2015 Dự án Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu ứng dụng Hệ thống thông tin 

đất đai (LIS) phục vụ quản lý đất sản xuất 

nông nghiệp trên địa bàn huyện Đoan Hùng, 

tỉnh Phú Thọ 

2015 KH&CN Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu khả năng ứng dụng của HTTT 

địa lý (GIS) vào sử dụng và xây dựng CSDL 

tài nguyên đất đai phục vụ phát triển nông 

nghiệp bền vững 

2001-2003 
KHCN 

(Bộ) 
Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và tiềm 

năng của cao nguyên Nà Sản phục vụ cho 

việc quy hoạch và phát triển kinh tế gắn với 

sản xuất nông nghiệp công nghệ cao 

2016-2017 
KHCN 

(Tỉnh) 
Đã nghiệm thu 

Ứng dụng công nghệ máy bay không người 

lái (UAV) phục vụ công tác thành lập bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã. 

01/2017-

12/2017 

KHCN 

(Trường) 
Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề 

xuất tiêu chí đối với các chỉ tiêu sử dụng đất 

theo khu chức năng trong quy hoạch sử 

dụng đất 

6/2018-

5/2020 

KHCN 

(Bộ) 
Đang triển khai 

Thực trạng và giải pháp tạo qũy đất xây 

dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đo thị 

trên địa bàn TP Pleiku tỉnh Gia Lai. 

2018 
KHCN 

(Tỉnh) 
Đang triển khai 

16. Giải thưởng (nếu có) 

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019 

 

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

Người khai 

(họ, tên và chữ ký) 
 

 

 

 

 

                                                                                                        Phan Văn Khuê 


