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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

  

1. Họ và tên: PHẠM VĂN VÂN 

2. Năm sinh: 20/03/1972                                                       3. Nam/Nữ: Nam 

4. Học vị: Ngành Quản lý đất đai ./chuyên ngành: Quản lý đất đai      Năm công nhận:  2013 

Tên đề tài luận văn: Ảnh hưởng của các dự án đầu tư đế tình hình quản lý sử dụng đất nông 

nghiệp huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

5. Chức danh nghiên cứu (GS/PGS):                                       

6. Chức danh giảng dạy/nghiên cứu: Giảng viên            Chức vụ: ……………… 

Các học phần đảm nhiệm (nếu có): 

- Đại học: Hệ thống thông tin đất đai; Hệ thống thông tin bất động sản. 

- Cao học: Công nghệ thông tin trong quản lý đất đai. 

- Tiến sĩ: ………………………….. 

7. Đơn vị công tác: Bộ môn Hệ thống thông tin đất đai, Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam. 

8. Địa chỉ nhà riêng: D9 – khu đô thị Đặng Xá – Gia Lâm – Hà Nội 

9. Điện thoại: CQ:  0438765588; NR:                                ; Mobile: 0936468938 

9. Fax: 043.8760.476                                                           ; E-mail: phamvan@vnua.edu.vn 

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

Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Tên thủ trưởng cơ quan: PGS.TS. Nguyễn Thị Lan 

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

11. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp 

Đại học Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam 

Quản lý đất đai 1995 

Thạc sỹ Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam 

Quản lý đất đai 2003 

Tiến sỹ Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam 

Quản lý đất đai 2013 

Sau tiến sỹ    

 

 

 



12. Quá trình công tác 

Thời gian 

(Từ năm ... đến năm...) 

Vị trí công 

tác 
Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức 

Từ năm 1997 đến năm 

2016 
Giảng viên 

Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 

Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội 

…………………… 
  

 

 13. Các công trình công bố 

TT 
Tên công trình 

(bài báo,...) 

Là tác giả 

hoặc 

là đồng tác 

giả 

công trình 

Nơi công bố 

(tên tạp chí 

đã đăng ) 

Năm 

công 

bố 

1 

Hồ Thị Lam Trà, Phạm Văn Vân (2003), Bước đầu ứng 

dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xây dựng bản đồ 

ô nhiễm Cadimi và chì trong đất nông nghiệp. 

Đồng tác 

giả 

Tạp chí Khoa 

học Đất (19) 

120-128. 

2003 

2 

Phạm Văn Vân, Hồ Thị Lam Trà (2005). Ứng dụng 

GIS xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý đất 

đai tại xã Đại Đồng huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên. 

Tác giả 

Tạp chí Tài 

nguyên và 

Môi 

2005 

3 

Phạm Văn Vân, Hồ Thị Lam Trà (2006).  Xây dựng cơ 

sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý đất  đai xã Đại 

Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. 

Tác giả 

Tạp chí Nông 

nghiệp và 

PTNT 

2006 

4 

Trần Thị Băng Tâm, Phạm Văn Vân (2006), Bước đầu 

ứng dụng GIS để quản lý thông tin tài nguyên đất vùng 

ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. 

Đồng tác 

giả 

Tạp chí Khoa 

học đất 
2006 

5 

Vũ Thị Bình, Phạm Văn Vân, Đỗ Văn Nhạ, Nguyễn 

Tuấn Anh (2006). Chuyển đổi ruộng đất thực hiện công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh 

Hải Dương. 

Đồng tác 

giả 

Tạp chí Khoa 

học Đất 
2006 

6 

Nguyễn Đình Mạnh, Phạm Văn Vân và các cộng sự, 

Các yếu tố môi trường trong sử dụng đất bền vững 

(sách) 

Đồng tác 

giả 

Nhà xuất bản 

Nông nghiệp 

Hà Nội 

2007 

7 

Hồ Thị Lam Trà, Phạm Văn Vân, Vũ Hương Ngọc Hà 

(2008). Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ công tác 

thu tiền sử dụng đất. 

Đồng tác 

giả 

Tạp chí khoa 

học kỹ thuật 

nông nghiệp 

2008 

8 Hồ Thị Lam Trà, Phạm Văn Vân (2008), Ứng dụng hệ 

thống thông tin địa lý(GIS) để xây dựng cơ sở dữ liệu 

Đồng tác 

giả 

Tạp chí địa 

chính 
2008 



phục vụ công tác tài chính về đất đai 

9 

Lê Thị Giang, Phạm Văn Vân,  Đăng Thị Thúy (2009), 

Nghiên cứu thành lập hệ thống tích hợp thông tin đất 

phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai tại xã Vân 

Côn- huyện Hoài Đức – tỉnh Hà Tây. 

Đồng tác 

giả 

Tạp chí Khoa 

học và công 

nghệ 

2009 

10 Phạm Văn Vân,  Hệ thống thông tin đất đai (Bài giảng) Tác giả 

Nhà xuất bản 

Nông nghiệp 

Hà Nội 

2010 

11 

Phạm Văn Vân, Nguyễn Thanh Trà (2010), Đánh giá 

hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện Chương Mỹ, 

thành phố Hà Nội. 

Tác giả 

Tạp chí Khoa 

học và Phát 

triển 

2010 

12 

Phạm Văn Vân, Nguyễn Thanh Trà (2012), Thay đổi 

trong cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Chương 

Mỹ thành phố Hà Nội. 

Tác giả 

Tạp chí Khoa 

học và Phát 

triển 

2012 

13 

Phạm Văn Vân (2014), Ảnh hưởng của một số dự án 

đầu tư đến đời sống, việc làm  của người dân bị thu hồi 

đất nông nghiệp huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. 

Tác giả 

Tạp chí Khoa 

học và Phát 

triển 

2014 

14 

Phamvanvan, Dothiloan (2015), Current status and 

Orientation for using Agricultural land in Hahoa district 

– Phutho Province. 

Tác giả 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Nông nghiệp 

2015 

15 

Đỗ Thị Tám, Nguyễn Thu Hiền, Phạm Văn Vân 

(2016), Đánh giá công tác bồi thường, hõ trợ và tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đường 

T287 đoạn qua huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

Đồng tác 

giả 

Tạp chí Khoa 

học đất 
2016 

16 

Phạm Văn Vân, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Bá Lâm 

(2016) Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý để xây dựng 

cơ sở dữ liệu đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hạ 

Hòa, tỉnh Phú Thọ 

Tác giả 
Tạp chí Khoa 

học đất 
2016 

17 

Nguyễn Đức Thuận, Phạm Văn Vân (2016) Ứng dụng 

công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lí nghiên 

cứu thay đổi nhiệt độ bề mặt 12 quận nội thành, thành 

phố Hà Nội giai đoạn 2005 - 2015 

Đồng tác 

giả 

Tạp chí Khoa 

học và Phát 

triển 

2016 

 14. 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     

15. 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 Nghiên cứu thành lập hệ thống tích 

hợp thông tin đất phục vụ công tác 

quản lý Nhà nước về đất đai   

Xã Vân Côn - huyện 

Hoài Đức - tỉnh Hà 

Tây  

2008 – 2009 

2    

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

STT 
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác 

đã chủ trì 

Thời gian 

(bắt đầu - kết 

thúc) 

Chủ 

trí/tham 

gia 

Thuộc 

chương 

trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu, 

chưa nghiệm 

thu) 

1 

       Ứng dụng một số phần mềm 

của hệ thống thông tin địa lý 

(GIS) vào công tác quản lý dữ 

liệu địa chính 

1996 - 1998 Tham gia 
Đề tài cấp 

bộ 
Đã nghiệm thu 

2 

       Ứng dụng GIS (phương 

pháp ARC/INFO) để đánh giá 

đất thích hợp với cơ cấu cây 

trồng trên địa bàn huyện Khoái 

Châu tỉnh Hưng Yên 

1999 - 2000 Tham gia 
Đề tài cấp 

bộ 
Đã nghiệm thu 

3 

Nghiên cứu khả năng ứng dụng 

của hệ thống thông tin địa lý 

(GIS) vào xây dựng cơ sở dữ 

liệu tài nguyên đất đai phục vụ 

phát triển nông nghiệp bền vững 

2001 - 2002 Tham gia 
Đề tài cấp 

bộ 
Đã nghiệm thu 

4 

Ứng dụng hệ thống thông tin địa 

lý (GIS) để quản lý thông tin đất 

đai tại các khu vực ven biển của 

huyện Giao Thủy, Nam Định 

tỉnh 

2004- 2005 Tham gia 
Đề tài cấp 

trường 
Đã nghiệm thu 

5 

       Xây dựng cơ sở dữ liệu đất 

đai phục vụ công tác quản lý đất 

đai xã Đại Đồng – huyện Văn 

Lâm – tỉnh Hưng Yên 

2005 - 2006 Chủ trì 
Đề tài cấp 

trường 
Đã nghiệm thu 

6 

       Xây dựng cơ sở dữ liệu 

phục vụ công tác thu tiền sử 

dụng đất tại một số phường, xã 

của thành phố Bắc Ninh, tỉnh 

2006 - 2008 Tham gia 
Đề tài cấp 

bộ 
Đã nghiệm thu 



Bắc Ninh 

7 

       Đánh giá thực trạng và xây 

dựng mô hình môi giới giao dịch 

Bất động sản trên địa bàn Thành 

phố Hà Nội 

2007 - 2009 Tham gia 
Đề tài cấp 

bộ 
Đã nghiệm thu 

8 

         Ứng dụng công nghệ thông 

tin trong xây dựng cơ sở dữ liệu 

và cung cấp thông tin chất lượng 

đất nông nghiệp huyện Hạ Hòa, 

tỉnh Phú Thọ. 

2016 - 2018 Chủ trì 

Đề tài cấp 

Học viện 

trọng 

điểm 

Chưa nghiệm thu 

17. Giải thưởng (nếu có) 

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

   

18. Thành tựu nổi bật khác về hoạt động đào tạo và KH&CN (nếu có): 

Giấy khen số 1682/QĐ-NNH: “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ 

giai đoạn 2006 – 2011”, Trường Đại học nông nghiệp Hà Nội, 2011. 

19. Danh sách nghiên cứu sinh đã và đang hướng dẫn (nếu có): 

- Danh sách nghiên cứu sinh đã hướng dẫn chính thành công: 

TT Họ và tên NCS Năm bảo vệ Đề tài Cơ sở đào tạo 

          

- Danh sách nghiên cứu sinh đang hướng dẫn chính: 

TT Họ và tên NCS Năm công nhận Đề tài Cơ sở đào tạo 

          

                                                                                 Hà Nội, ngày 2  tháng 12  năm 2016 

Xác nhận của Trưởng khoa 

 

 

 

 

                              Người khai 

   

 

 

             TS. Phạm Văn Vân 

 


