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1. Họ và tên: Đỗ Thị Loan 

2. Năm sinh: 09/07/1987      3. Nam/Nữ: Nữ 

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

    Học vị: Thạc sĩ    Năm đạt học vị: 2012 

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

6. Địa chỉ nhà riêng: số 29 ngõ 38 đường Chu Huy Mân, tổ 8, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 

7. Điện thoại: CQ: 02462617570; Mobile: 0938839787 

8. Fax: 02438276554  Email: doloan@vnua.edu.vn/doloan.tna@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: 024.626.177.55 

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 Học  viện Nông nghiệp 

Việt Nam 

Quản lý đất đai 2009 

Thạc sỹ Học  viện Nông nghiệp 

Việt Nam 

Quản lý đất đai 2012 

11. Quá trình công tác 

Thời gian 

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

Địa chỉ Tổ 

chức 

Từ 2010 đến 2013 Nghiên cứu viên Trung tâm kỹ thuật tài 

nguyên đất và môi trường – 

Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam 

Trâu Quỳ - 

Gia Lâm – 

Hà Nội 
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Từ 1/2014 đến nay Giảng viên Bộ môn Hệ thống thông tin 

đất đai, Khoa Quản lý đất 

đai, Học viện nông nghiệp 

Việt Nam 

Trâu Quỳ - 

Gia Lâm – 

Hà 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 Ứng dụng phần mềm ELIS xây 

dựng CSDL địa chính xã Do 

Nhân, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa 

Bình 

Tác giả Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học nữ - Học viên 

nông nghiệp Việt 

Nam 

2015 

2 “Current status and orientation 

for using agricultural land in 

Ha Hoa district, Phu Tho 

province” 

Đồng tác giả In the proceeding 

“Impact of land use 

changes on the soil 

and water quality and 

rural environment in 

VietNam and Japan”. 

Agricultural 

university press  

ISBN: 978-604-924-

200-7 

2015 

3 Ứng dụng GIS trong quản lý 

quy hoạch sử dụng đất cấp 

huyện 

Tác giả Tạp chí của Hội khoa 

học đất Việt Nam, số 

52/2017 

2017 

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 Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất huyện Gia Lâm, Hà Nội  

Huyện Gia Lâm  2015 

2 Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Quận Thanh Xuân 2015 
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3 Xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai xã Do Nhân, 

Tử Nê huyện Tân Lạc tỉnh Hòa Bình 

Huyện Tân Lạc, Hòa 

Bình 

2012-2013 

4 Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và xã 

huyện Chương Mỹ, Hà Nội 

Huyện Chương Mỹ, TP 

Hà Nội 

2010-2013 

5 Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và xã 

huyện Nam Đàn, Nghệ An 

Huyện Nam Đàn, Nghệ 

An 

2010 – 2013 

6 Quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Nông, 

Phú Thọ 

Huyện Tam Nông, Phú 

Thọ 

2010-2013 

7 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện 

Tam Nông, Phú Thọ 

Huyện Tam Nông, Phú 

Thọ 

2016-2018 

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 viễn thám và 

GIS nghiên cứu thay đổi nhiệt độ 

bề mặt thành phố Hà Nội giai đoạn 

2005 - 2015 

5/2015 - 

5/2016 

Thư ký, 

Đề tài cấp Học Viện 

Mã đề tài: T2015-09-25 

Đã nghiệm 

thu 

Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong xây dựng CSDL và cung cấp 

thông tin chất lượng đất nông 

nghiệp huyện Hạ Hòa, Phú Thọ 

5/2015-2018 Thư ký, 

Đề tài cấp học viện trọng 

điểm 

Mã đề tài: T2016-05-06TĐ 

Chưa nghiệm 

thu 

Ứng dụng WebGIS trong quản lý 

cơ sở dữ liệu đất đai và chia sẻ 

thông tin giá đất huyện Gia Lâm, 

Hà Nội 

8/2015 – 

7/2016 

Thành viên tham gia, 

Đề tài cấp học viện trọng 

điểm 

Mã đề tài: T2015-05-06TĐ 

Đã nghiệm 

thu 

Ứng dụng GIS trong xây dựng 

CSDL phục vụ công tác quản lý 

quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, 

trường hợp nghiên cứu tại huyện 

Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

1/2016-

12/2016 

Chủ nhiệm, 

Đề tài cấp Học Viện 

Mã đề tài: T2016-04-21 

Đã nghiệm 

thu 

Đánh giá nguy cơ hạn hán ảnh 

hưởng đến sản xuất nông nghiệp  

tỉnh Bắc Giang bằng công nghệ 

viễn thám 

3/2017-

12/2017 

Thành viên tham gia, 

Đề tài cấp học viện 

Mã đề tài:T2017-04-09VB 

Đã nghiệm 

thu 
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Ước tính sinh khối trên bề mặt tán 

rừng Vườn Quốc Gia Ba Vì bằng 

công nghệ viễn thám 

1/2018-

12/2018 

Thành viên tham gia, 

Đề tài cấp học viện 

Mã đề tài:T2018-04-10VB 

Chưa nghiệm 

thu 

Xây dựng trang Web cung cấp 

thông tin đất đai trực tuyến dựa 

trên nền tảng mã nguồn mở huyện 

Gia Lâm, Hà Nội 

1/2018-

12/2018 

Chủ nhiệm, 

Đề tài cấp Học Viện 

Mã đề tài: T2018-04-38 

Chưa 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 20 tháng 10  năm 2018 

 

 

Xác nhận của đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 

Người khai 

(họ, tên và chữ ký) 

 

 

                  Đỗ Thị Loan 

 

 


