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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

CỦA CÁ NHÂN THỰC HIỆN CHÍNH NHIỆM VỤ KH&CN1 

ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ:      

ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ2: X 

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Giang 

2. Năm sinh: 1980  3. Nam/Nữ: Nữ 

4. Học hàm:  

    Học vị: Thạc sĩ 

 Năm được phong học hàm:  

Năm đạt học vị: 2010 

5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên chính 

   Chức vụ: Giảng viên 

6. Địa chỉ nhà riêng: Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 

7. Điện thoại: CQ: ; NR: ; Mobile: 0915243136 

8. Fax:  E-mail: nthgiang.qlmt@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: PGS. 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 Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 

Việt Nam 

Địa lý 2003 

Thạc sỹ Đại học 

Manchester, 

Vương quốc 

Anh 

Phát triển quốc tế: Môi 

trường và phát triển 

2010 

11. Quá trình công tác 

Thời gian 

(Từ năm ... đến năm...) 

Vị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức 

2012-2014 Giảng viên BM Quản lý môi trường, 

Khoa Tài Nguyên và Môi 

trường, Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

Thị trấn Trâu Quỳ, 

Gia Lâm, Hà Nội 

2014-2021 Giảng viên BM Quản lý môi trường, 

Khoa Môi trường, Học 

viện Nông nghiệp Việt 

Nam 

Thị trấn Trâu Quỳ, 

Gia Lâm, Hà Nội 

2021-nay Giảng viên BM Quản lý môi trường, 

Khoa Tài nguyên và Môi 

trường, Học viện Nông 

Thị trấn Trâu Quỳ, 

Gia Lâm, Hà Nội 

 

1 Mẫu lý lịch này dùng cho các cá nhân đăng ký Chủ nhiệm hoặc tham gia thực hiện chính đề 

tài/đề án hoặc dự án SXTN cấp Tỉnh. Lý lịch được trình bày và in trên khổ giấy A4. 

2 Nếu đăng ký tham gia, ghi số thứ tự theo mục 12 bản thuyết minh đề tài KHCN hoặc mục 

10 bản thuyết minh đề tài KHXN/đề án hoặc mục 11 bản thuyết minh dự án SXTN tương 

ứng. 



nghiệp Việt Nam 

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) 

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 Impacts of effluent from different 

livestock farm types (pig, cow, and 

poultry) on surrounding water 

quality: A comprehensive 

assessment using individual 

parameter evaluation method and 

water quality indices 

Đồng tác giả 
Environmental Science and 

Pollution Research 
2021 

2 Recycling Wastewater in Intensive 

Swine Farms: Selected Case Studies 

in Vietnam 

Tác giả J.- Fac. Agric. Kyushu Univ 2021 

3 Assessment of Cau River water 

quality assessment using a 

combination of water quality 

and pollution indices 

Đồng tác giả 

Journal of Water Supply: 

Research and Technology - 

AQUA 

2020 

4 Environmental Pressure from 

pig farming to surface water 

Quality Management in Yen 

Dung District Bac Giang 

Province 

Đồng tác giả 
VNU Journal of Science: Earth 

and Environmental Sciences 
2020 

5 Hiện trạng môi trường đất, nước 

khu vực trồng cây ăn quả trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Đồng tác giả 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Kỳ I, tháng 

7/2019, tr: 136-144 

2019 

6 Canh tác bền vững theo tiếp cận 

nông nghiệp bảo tồn và nhận 

thức của các nông hộ trong 

vùng chuyên canh rau tại Gia 

Lâm, Hà Nội. 

Tác giả 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, tập san chuyên 

đề “Môi trường, Nông nghiệp 

và ứng phó với biến đổi khí 

hậu”, Tháng 12, tr: 158-168. 

2018 

7 Understanding Internal Driven 

Factors of Household Intention 

to Upgrade Waste Treatment 

System: A Case Study of Small-

scale Cow Farming in Le Chi 

Commune, Gia Lam, Ha Noi 

 

Tác giả VNU Journal of Science: Earth 

and Environmental Science, 

Vol.34, No.1 (2018) 54-64 

2018 

8 
Phân tích các nhân tố ảnh 

hưởng tới lãng phí thực phẩm 

trong các hộ gia đình tại thị 

trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà 

Tác giả Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn No. (1+2): 30-

39 

2017 



Nội 

9 Analyzing Drought Adaptation 

Practice of Sugarcane Growers 

in Thanh Cong, Thach Thanh 

District, Thanh Hoa, Vienam 

Tác giả Tropiculture, 2016, NS, 61-73 2016 

10 

Ô nhiễm môi trường chăn nuôi 

lợn và một số biện pháp xử lý 

chất thải. 

Đồng tác giả 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, tập san chuyên 

đề “Môi trường, Nông nghiệp 

và ứng phó với biến đổi khí 

hậu”, Tháng 12, tr: 22-31.  

 

2018 

11 Tổng quan về giáo dục biến đổi 

khí hậu 

Đồng tác giả Tạp chí Khoa học và Giáo dục, 

No118/2015 

2015 

12 Tác động của biến đổi khí hậu 

đến vai trò giới trong sản xuất 

nông nghiệp: trường hợp nghiên 

cứu tại Giao Thủy, Nam Định 

Đồng tác giả Tạp chí Khoa học và Phát triển, 

Vol 13, No. 3: 464-473 

2015 

13 Đánh giá tình hình xử lý chất 

thải tại các trang trại chăn nuôi 

lợn huyện Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên 

Đồng tác giả Tạp chí Khoa học đất, Số 

43/2014. Trang 58 – 63. 

 

2014 

14 Biodiversity in Hai Dương 

province: Current status and 

challenges 

Đồng tác giả Journal of Science and 

Deverlopment, Hanoi 

University of Agricuture, 

Vietnam 

2014 

15 Biodiversity Status in Chi Linh 

Town, Hai Duong Province. 

Đồng tác giả Proceeding of workshop on 

“Effective land, water use in 

agriculture and protection of 

rural environment in Vietnam 

and Japan”. 

 

2014 

16 Assessing Social Exposure of 

Coastal Community to Weather 

Extreme and Climate Events: A 

Case Study in Giao Lac 

Commune, Giao Thuy District, 

Nam Dinh Province”. 

Đồng tác giả Proceeding of workshop on 

“Effective land, water use in 

agriculture and protection of 

rural environment in Vietnam 

and Japan”. 

 

2014 

17 Tài liệu tập huấn: Phổ biến kiến 

thức về Phòng chống thiên tai 

 

Đồng tác giả Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 

18 Textbook: Renewable energy in 

Vietnam. Chapter 2 of Biofuel 

sector rewier: the case of 

Vietnam, Hanoi Agricultural 

Publishing House, 2012 

Đồng tác giả Hanoi Agricultural Publishing 

House 

 

 

 

2012 

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, dự án 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, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia  

(trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu có) 

Tên đề tài/đề án, 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) 

Đánh giá hiện trạng và xây 

dựng kế hoạch giảm thiểu chất 

thải nhựa một lần và túi ni 

lông khó phân hủy trên địa 

bàn tỉnh Bắc Ninh 

2020 
Dự án cấp tỉnh Bắc 

Ninh 

Đã nghiệm thu 

Ứng dụng kỹ thuật kiểm toán 

chất thải và đề xuất giải pháp 

giảm thiểu chất thải trong 

chăn nuôi lợn 

2019-2020 Nhiệm vụ cấp Bộ 

Đang triển khai 

Phân tích các nhân tố ảnh 

hưởng đến khả năng chấp 

nhận các giải pháp canh tác  

rau theo hướng  nông nghiệp 

bảo tồn (conservation 

agriculture) tại huyện Gia 

Lâm, Hà Nội 

2018 Đề tài NCKH cấp 

Học viện 

Đã nghiệm thu 

Phân tích các hành vi ảnh 

hưởng đến việc giảm thiếu 

chất thải rắn sinh hoạt từ thức 

ăn thừa trong các hộ gia đình 

tại thị trấn Trâu Quỳ 

 

2016 Đề tài NCKH cấp 

Học viện 

Đã nghiệm thu 

Đánh giá các tác động khác 

biệt của biến đổi khí hậu tới 

nam giới và nữ giới trong sản 

xuất nông nghiệp: trường hợp 

nghiên cứu tại Giao Thủy, 

Nam Định 

2014 Đề tài NCKH cấp 

Học viện 

Đã nghiệm thu 

Tên đề tài/đề án, dự án, 

nhiệm vụ khác đã tham 

Thời gian  

(bắt đầu - kết 

Thuộc Chương 

trình  

Tình trạng đề tài  

(đã nghiêm thu, chưa 



gia thúc) (nếu có) nghiệm thu) 

Đề tài “Nghiên cứu đề xuất 

các giải pháp sản xuất sạch 

hơn cho các trang trại chăn 

nuôi lợn tập trung - Trường 

hợp nghiên cứu tại huyện 

Gia Lâm, thành phố Hà 

Nội” 

2013 - 2014 Đề tài cấp trường 

Đã nghiệm thu 

Đánh giá các tác động của 

chi trả dịch vụ môi trường 

đến nhận thức về bảo vệ môi 

trường đời sống người dân 

dựa vào rừng 

2016 Đề tài NCKH Học 

viện 

Đang triển khai 

Dự án “Bảo vệ môi trường 

Đảo Cò xã Chi Lăng Nam 

huyện Thanh Miện, tỉnh Hải 

Dương”. 

2012 - 2013 

 

Đề tài cấp tỉnh 

Đã nghiệm thu 

Đề tài: Biên soạn tài liệu phổ 

biến kỹ năng về phòng, chống 

thiên tai dành cho các trường 

cao đẳng, đại học. 

2013 - 2014 Đề tài cấp bộ 

Đã nghiệm thu 

Supporting the integration in 

Agricultural Curricula of 

Climate Change concerns at 

Universities of Agriculture, 

Hanoi University of 

Agriculture, Hong Duc 

University, and Hue 

University of Agriculture and 

Forestry, funded by Thành 

viên Netherlands Initiative for 

capacity development in 

Higher Education (NICHE) 

2011-2016 Dự án quốc tế 

Đã nghiệm thu 

Enhancing capacity in 

environmental protection, 

climate change mitigation and 

adaptation in Thanh Son 

district, Phu Tho province”. 

2013-2014 Dự án quốc tế 

Đã nghiệm thu 

Điều tra, đánh giá thực trạng 

đa dạng sinh học; Xây dựng 

kế hoạch hành động đa dạng 

sinh học tỉnh Hải Dương giai 

đoạn 2011 - 2015 và định 

hướng đến năm 2020 

2012 - 2013 Dự án cấp tỉnh 

 

  
Đã nghiệm thu 

16. Giải thưởng 

(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài/đề án, dự án 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, dự án đăng ký - nếu có) 

 

 

 

 

 

TỔ CHỨC - NƠI LÀM VIỆC CỦA CÁ NHÂN 

ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM (HOẶC THAM GIA 

THỰC HIỆN CHÍNH) ĐỀ TÀI/ĐỀ ÁN, DỰ ÁN3  

(xác nhận và đóng dấu) 

Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần thiết để 

Ông, bà Nguyễn Thị Hương Giang tham gia 

thực hiện đề tài/đề án, dự án 

………, ngày … tháng … năm 20… 

CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM 

(HOẶC THAM GIA THỰC HIỆN CHÍNH) 

ĐỀ TÀI/ĐỀ ÁN, DỰ ÁN 

(Họ, tên và chữ ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hương Giang 

 

 

 

3 Nhà khoa học không thuộc tổ chức KH&CN nào thì không cần làm thủ tục xác nhận này. 


