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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

CỦA CÁ NHÂN THỰC HIỆN CHÍNH NHIỆM VỤ KH&CN 

ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ:                      

ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:     

1. Họ và tên: NGUYỄN TUẤN ANH 

2. Năm sinh: 1978 3. Nam/Nữ: Nam 

4. Học hàm: 

    Học vị: Thạc sĩ 

Năm được phong học hàm: 

Năm đạt học vị: 2004 

5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên                     Năm bổ nhiệm: 2003  

6. Địa chỉ nhà riêng: Số 46, ngõ 86, đường Trâu Quỳ, TDP Nông Lâm, thị trấn 

Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 

7. Điện thoại: CQ: ; NR: ; Mobile: 0912784627 

8. Fax:  E-mail: nn1ntanh78@vnua.edu.vn 

9. Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm: 

Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Tên người Lãnh đạo: GS.TS. Nguyễn Thị Lan 

Điện thoại người Lãnh đạo: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 

Địa chỉ tổ chức: Thị trấn 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 2000 

Thạc sỹ Học viện Nông Nghiệp Việt Nam Quản lý đất đai 2004 

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 2002 đến 

năm 2003 

Giảng viên 

tập sự 

Bm. Quy hoạch đất, Khoa Tài 

nguyên và Môi trường, Học viện 

Nông Nghiệp Việt Nam 

Thị trấn Trâu Quỳ, 

Gia Lâm, Hà Nội 

Từ năm 2003 đến 

nay 
Giảng viên 

Bm. Quy hoạch đất, Khoa Tài 

nguyên và Môi trường, Học viện 

Nông Nghiệp Việt Nam 

Thị trấn Trâu Quỳ, 

Gia Lâm, Hà Nội 

12. Các công trình công bố chủ yếu 

(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến nhiệm vụ KH&CN 

đăng ký trong 5 năm gần nhất) 
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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 Xác định cơ cấu sử dụng đất sản xuất 

nông nghiệp hợp lý theo hướng nâng 

cao giá trị kinh tế vùng phía nam thủ 

đô Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ 

nhân dân Lào 

Đồng tác giả Khoa học đất 2020 

2 Định hướng quy hoạch vùng nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện 

Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 

Đồng tác giả Khoa học Nông 

Nghiệp Việt Nam 

2020 

3 Tính chất một số loại đất chính tỉnh 

Đăk Lăk 

Đồng tác giả Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn 

2020 

4 Đánh giá sự hài lòng của người dân đối 

với hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn 

mới huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An 

Đồng tác giả Khoa học và 

Công nghệ, Đại 

học Thái Nguyên 

2019 

5 Ứng dụng mô hình toán tuyến tính xác 

định cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

 Đồng tác giả Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn 

 2019 

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... (liên quan đến đề tài, nhiệm vụ 

đăng ký - nếu có) 

TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng 

      

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (liên quan đến nhiệm vụ KH&CN 

đăng ký - nếu có) 

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

(bắt đầu - kết thúc) 

        

15. Các đề tài/đề án, nhiệm vụ, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia (trong 5 

năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài/đề án, nhiệm vụ đăng ký - nếu có) 

Tên đề tài/đề án, nhiệm vụ đã chủ trì 
Thời gian  

(bắt đầu - kết thúc) 

Thuộc Chương 

trình (nếu có) 

Tình trạng 

đề tài 

Ứng dụng bài toán quy hoạch xây 

dựng mô hình đánh giá hiệu quả sử 

dụng đất nông nghiệp trên địa bàn 

huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 

 2020 - 2021  Học viện 

Nông Nghiệp 

Việt Nam 

(Việt – Bỉ) 

 Đã nghiệm 

thu 
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Tên đề tài/đề án, nhiệm vụ đã 

 tham gia 

Thời gian  

(bắt đầu - kết thúc) 

Thuộc Chương 

trình (nếu có) 

Tình trạng 

đề tài 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản 

lý sử dụng đất nông nghiệp thích 

ứng với biến đổi khí hậu phục vụ 

mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp 

vùng Bắc Trung Bộ 

2020 - 2021 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT  

Chưa 

nghiệm thu 

Đánh giá hiện trạng sử dụng, chất 

lượng đất, nước và tác động của 

biến đổi khí hậu đến sản xuất nông 

nghiệp tại Tây Nguyên 

2018 - 2021 Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

(Nhánh cấp 

NN) 

Đã nghiệm 

thu 

Xây dựng chuẩn đối sánh trong đánh 

giá thực hiện quy hoạch hệ thống cơ 

sở hạ tầng nông thôn mớı huyện 

Yên Thành, tỉnh Nghệ An 

2019 - 2019 Học viện 

Nông Nghiệp 

Việt Nam 

Đã nghiệm 

thu 

Xác định cơ cấu hợp lý đất sản xuất 

nông nghiệp gắn với xây dựng nông 

thôn mới bằng mô hình bài toán đa 

mục tiêu trên địa bàn huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 

2018 - 2018 Học viện 

Nông Nghiệp 

Việt Nam 

Đã nghiệm 

thu 

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ 

trong xây dựng mô hình để dự báo 

nhu cầu sử dụng đất phục vụ công 

tác quy hoạch đất đai 

2016 - 2019 Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

Đã nghiệm 

thu 

16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài/đề án, 

nhiệm vụ đăng ký - nếu có) 

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

      

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác 

(liên quan đến đề tài, nhiệm vụ đăng ký - nếu có)  

   

Tổ chức nơi làm việc của cá nhân đăng 

ký tham gia thực hiện chính nhiệm vụ 

(xác nhận và đóng dấu) 

 

Hà Nội, ngày      tháng 7 năm 2021 

Cá nhân đăng ký tham gia 

thực hiện chính nhiệm vụ) 

(Họ, tên và chữ ký) 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Anh 

 


