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II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy, 4 năm 

Nơi đào tạo: Đại Học Lâm Nghiệp Việt Nam 

Ngành học: Lâm Sinh 
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2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Lâm sinh Năm cấp bằng: 2010 
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 



Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2008- nay Khoa Môi trường Giảng viên 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài 

nghiên cứu 

Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trƣờng) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

Đề tài: “Nghiên cứu đặc 

điểm sinh lý sinh thái 

cây mây nếp tại một số 

tỉnh miền núi phía Bắc 

Việt Nam” 

2007-2011 
Bộ NN & 

PTNT 

Đã nghiệm 

thu 
Cộng tác viên 

Đề tài: “Xây dựng 

đường carbon cơ sở cho 

thảm cây bụi tại Cao 

Phong, Hòa Bình” 

 

2009 - 2010 Cấp trường 
Đã nghiệm 

thu 
Chủ nhiệm đề tài 

Đề tài: “Nghiên cứu đề 

xuất các giải pháp chính 

sách và kinh tế xã hội 

tạo động lực phát triển 

trồng rừng gỗ lớn ở Việt 

Nam” 

2009 - 2011 
Bộ NN & 

PTNT 

Đã nghiệm 

thu 
Cộng tác viên 

 

Dự án: “Đánh giá sự 

phát thải khí nhà kính từ 

nông nghiệp và lâm 

nghiệp ở Việt Nam đề 

xuất biện pháp giảm 

thiểu và kiểm soát của 

UNDP” 

 

2010 -2011 

UNDP – Học 

phần Bộ NN 

và PTNT 

Đã nghiệm 

thu 
Cộng tác viên 

Dự án: “Mối gắn kết 

giữa con người với tự 
2010 - 2012 HUA-EWC 

Đã nghiệm 

thu 
Cộng tác viên 



nhiên và sự bùng phát 

dịch bệnh: nghiên cứu 

trường hợp về thay đổi 

môi trường sống” 

Dự án: “Tác động của 

việc giảm phát khí thải 

nhà kính gây ra do mất 

rừng, suy thoái rừng và 

tăng nguồn dự trữ 

Cacbon” 

2011-2014 HUA- EU 
Đã nghiệm 

thu 
Cộng tác viên 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

TT Tên công trình Năm 

công bố 

Tên tạp chí 

1 Bài giảng Lâm nghiệp cơ bản 2010 NXB Nông nghiệp 

2 Bài giảng Nông lâm kết hợp 2010 NXB Khoa học và Công nghệ 

4 Bài báo “Nghiên cứu xây 

dựng đường carbon cơ sở cho 

thảm cây bụi và dự tính lượng 

CO2 hấp thụ trong sinh khối 

rừng trồng theo cơ chế phát 

triển sạch tại Bắc Phong, 

Cao Phong, Hòa Bình”. 

 

2011 Tạp chí Khoa học đất 

3 Giáo trình Tài nguyên thiên 

nhiên 

2012 NXB Nông nghiệp 

5 Creation of farm forestry: 

allocated forest land utilizations 

and the contribution to 

livelihoods in Bac Kan 

Province, Northeast Region, 

Vietnam 

2016 Kỷ yếu hội thảo JASTE, Nhật Bản 

6 Changing livelihood strategies 

after forestland allocation: A 

case study in Le Thuy District, 

2016 Kỷ yếu hội thảo JASTE, Nhật Bản 



Central Vietnam 
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