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10. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Ngành/Chuyên 

ngành 

Năm tốt nghiệp 

Đại học Đại học Nông nghiệp I Quản lý đất đai 1998 

Thạc sỹ Đại học Nông nghiệp I Khoa học Đất 2005 

Thực tập sinh khoa học Đại học Louvain La Neuve, 

Vương quốc Bỉ 

Khoa học Đất 2010 

Tiến sỹ ĐH Nông nghiệp Hà Nội Khoa học Đất 2014 

11. Quá trình công tác 

Thời gian 

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

5/2001 - 10/2013 Giảng viên Bộ môn Khoa học Đất 

Khoa Tài nguyên và Môi 

trường, ĐH Nông nghiệp 

Hà Nội 
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10/2013 - 3/2014 Giảng viên Bộ môn Khoa học Đất 
Khoa Quản lý đất đai, 

ĐH Nông nghiệp Hà Nội 

3/2014 - 9/2016 Giảng viên Bộ môn Khoa học Đất 

Khoa Quản lý đất đai, 

Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 

9/2016 - nay Phó Bộ môn Bộ môn Khoa học Đất 

Khoa Tài nguyên và Môi 

trường, Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

 

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 

Assessment of Land 

Resources Potentials for 

Orientation of 

Agriculture Land Use in 

Ham Thuan Bac district, 

Binh Thuan province 

Đồng tác giả 

Tạp chí khoa học Nông 

nghiệp Việt Nam. VJAS 

2020; 3(4): 817-830 

https://doi.org/10.31817/v

jas.2020.3.4.05 

2020 

2 

Đánh giá hiệu quả sử 

dụng đất sản xuất nông 

nghiệp huyện Hàm 

Thuận Bắc, tỉnh Bình 

Thuận 

Đồng tác giả 
Tạp chí Khoa học Đất số 

60 
2020 

3 
Đánh giá tình hình hạn 

hán tại tỉnh Bình Thuận 

giai đoạn 1984-2016 

Đồng tác giả 
Tạp chí Khoa học Nông 

nghiệp Việt Nam số 4  
2018 

4 

Kết quả nghiên cứu bước 

đầu về hiểu biết của 

người dân về Luật Đất 

đai 

Luyện Hữu Cử, 

Phan Thị Thanh 

Huyền, Phạm 

Minh Hạnh 

Tạp chí Nông nghiệp và 

PTNT số 15 
2017 

5 

Nghiên cứu một số tính 

chất vật lý của đất xám 

vùng đồi gò huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

Luyện Hữu Cử, 

Luyện Thị Hà 

Tạp chí Khoa học công 

nghệ nông nghiệp Việt 

Nam số 4 (77) 

2017 

6 
Thực trạng thoái hóa đất 

tỉnh Thanh Hóa và các 

giải pháp phục hồi 

Đồng tác giả 
Tạp chí Nông nghiệp và 

PTNT số 22 
2016 

7 

Đánh giá chất lượng 

nhóm đất phù sa ở xã 

Tân Lễ, huyện Hưng Hà, 

tỉnh Thái Bình 

Đồng tác giả 
Tạp chí Khoa học Đất số 

48 
2016 
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8 

Nghiên cứu thực trạng 

quản lý môi trường và 

định hướng bảo vệ môi 

trường tại huyện Hải Hà, 

tỉnh Quảng Ninh 

Đồng tác giả 
Tạp chí Khoa học Đất số 

45 
2015 

9 
Sổ tay điều tra, phân loại, 

lập bản đồ đất và đánh 

giá đất đai 

Đồng tác giả 
Nhà xuất bản Nông 

nghiệp 
2015 

10 

Thực trạng thoái hóa đất 

tỉnh Thanh Hóa và các 

giải pháp phục hồi. Kỷ 

yếu Hội thảo Quốc gia 

“Đất Việt Nam-Hiện 

trạng sử dụng và thách 

thức” 

Đồng tác giả 
Nhà xuất bản Nông 

nghiệp 
2015 

11 

The status of organic 

matter in Acrisols of 

Lang Giang district, Bac 

Giang province 

Đồng tác giả 

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế 

VNUA-Đại học Kyushu, 

Nhật Bản 

2015 

12 

Nghiên cứu phân loại đất 

theo phương pháp định 

lượng của FAO-

UNESCO-WRB ở tỉnh 

Thanh Hóa 

Đồng tác giả 
Tạp chí Nông nghiệp và 

PTNT số 14 
2014 

13 

Đánh giá chất lượng môi 

trường nước nuôi trồng 

thủy sản huyện Tiền Hải, 

tỉnh Thái Bình 

Đồng tác giả 
Tạp chí Khoa học Đất số 

43 
2014 

14 

Bảo vệ đất trồng lúa tại 

huyện Kinh Môn, tỉnh 

Hải Dương và huyện 

Tiền Hải, tỉnh Thái Bình  

Đồng tác giả 
Tạp chí Khoa học Đất số 

43 
2014 

15 
Sách: Mô hình hòa giải 

tranh chấp đất đai ở cơ sở 
Đồng tác giả Nhà xuất bản Tư pháp 2013 

16 

Đánh giá tốc độ phân hủy 

tàn dư thực vật trong đất 

xám bạc màu huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang  

Đồng tác giả 
Tạp chí Khoa học và Phát 

triển 
2013 

17 
Thoái hóa đất, khô hạn sa 

mạc hóa và sử dụng đất 

bền vững 

Đồng tác giả 

Sách: Quản lý bền vững 

đất nông nghiệp: Hạn chế 

thoái hóa và phòng chống 

sa mạc hóa. Nhà xuất bản 

Nông nghiệp 

2012 

18 
Sách: Thảo luận về Sửa 

đổi Luật đất đai 
Đồng tác giả 

Nhà xuất bản Nông 

nghiệp Hà Nội 
2011 

19 Sách: Cẩm nang hòa giải 

ở cơ sở trong tranh chấp 
Đồng tác giả Nhà xuất bản Tư pháp 2011 
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đất đai tại Thành phố Bắc 

Giang 

20 
Đánh giá chất lượng đất 

xám ở huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

Đồng tác giả 

Tạp chí Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn số 

21 

2011 

21 

Đánh giá hiệu quả một số 

loại cây phủ đất vùng đồi 

trồng vải huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

Đồng tác giả 
Tạp chí Khoa học Đất số 

37 
2011 

22 

Kết quả phân loại đất 

theo phương pháp định 

lượng của FAO - 

UNESCO ở huyện 

Easup, tỉnh Đăklăk 

Đồng tác giả 
Tạp chí Khoa học Đất số 

37 
2011 

23 

Điều tra xây dựng bản đồ 

đất và đánh giá đất đai 

huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao 

Bằng 

Đồng tác giả 
Tạp chí Khoa học Đất số 

35 
2010 

24 

Điều tra xây dựng bản đồ 

đất và đánh giá phân 

hạng đất đai huyện Thạch 

An, tỉnh Cao Bằng 

Đồng tác giả 
Tạp chí Khoa học Đất số 

34 
2010 

25 

Chính sách đền bù giải 

tỏa khi thu hồi đất nông 

nghiệp tại huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang 

Đồng tác giả 
Tạp chí Khoa học Đất số 

34 
2010 

26 

Nghiên cứu tình hình 

chất hữu cơ dưới một số 

loại hình sử dụng đất ở 

huyện Lạng Giang, tỉnh 

Bắc Giang 

Đồng tác giả 
Tạp chí Khoa học Đất số 

31 
2009 

27 

Kết quả phân loại đất 

theo phương pháp định 

lượng của FAO-

UNESCO ở huyện Hạ 

Lang, tỉnh Cao Bằng 

Đồng tác giả 
Tạp chí Khoa học Đất số 

27 
2007 

28 
Đất tích vôi ở huyện Hạ 

Lang, tỉnh Cao Bằng 
Đồng tác giả 

Tạp chí Khoa học Đất số 

26 
2006 

29 
Chất lượng đất canh tác 

trường ĐH Nông nghiệp 

I Hà Nội 

Đồng tác giả 
 

Tạp chí Khoa học Đất số 

25 
2006 

30 

Các giải pháp bước đầu 

nâng cao thu nhập cho 

người dân thiếu đất sản 

xuất nông nghiệp ở 2 xã 

Bình Hẻm và Yên Phú, 

huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà 

Tác giả 
Tạp chí Khoa học Đất số 

24 
2006 
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Bình 

31 

Đánh giá hiệu quả kinh tế 

của một số loại hình sử 

dụng đất chính huyện 

Trùng Khánh, tỉnh Cao 

Bẳng 

Đồng tác giả 
Tạp chí Khoa học Đất số 

19 
2003 

32 

Research on 

Improvement of 

Degraded Sloping Land, 

Aiming to Effective 

Utilization and 

Management of Base Hill 

and Mountain 

Đồng tác giả 

Proceeding of Eighth 

Conference of the East 

and Southeast Asian 

Federation of Soil 

Science 

2007 

 

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    

2    

 

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

TT 
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) 

1 

Đánh giá việc thực hiện 

chính sách tập trung, tích 

tụ đất nông nghiệp trong 

Luật Đất đai 2013 và đề 

xuất các giải pháp 

2020 
Liên hiệp các hội 

KHKT Việt Nam 
Đã nghiệm thu 

2 Đánh giá một số hạn chế 

trong việc thực hiện Luật 
2017 

Liên hiệp các hội 

KHKT Việt Nam 
Đã nghiệm thu 
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Đất đai năm 2013 và đề 

xuất giải pháp khắc phục 

3 

Nghiên cứu cơ sở lý luận 

và thực tiễn của việc thể 

chế hoá chế độ sở hữu 

toàn dân về đất đai phù 

hợp với nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa trong Luật Đất 

đai 2013 

2015 
Liên hiệp các hội 

KHKT Việt Nam 
Đã nghiệm thu 

4 

Điều tra, đánh giá khả 

năng canh tác đa vụ trên 

vùng đất có nguy cơ xâm 

nhập mặn do biến đổi khí 

hậu ở khu vực ven biển 

Vịnh Hạ Long 

2014-2015 
Liên hiệp các hội 

KHKT Việt Nam 
Đã nghiệm thu 

5 

Đề án: Tư vấn phản biện 

Nghiên cứu các giải pháp 

đảm bảo thực hiện chỉ tiêu 

quy hoạch 3,8 triệu hecta 

đất trồng lúa đến năm 

2020 

2013 
Liên hiệp các hội 

KHKT Việt Nam 
Đã nghiệm thu 

6 

Dự án: Nâng cao hiệu quả 

áp dụng pháp luật và luật 

tục trong hòa giải tranh 

chấp đất đai - Nghiên cứu 

trường hợp tại tỉnh Bắc 

Giang (Dự án 262/04/12) 

2012 
Quỹ Hỗ trợ các sáng 

kiến Tư pháp (JIFF) 
Đã nghiệm thu 

7 

Đề án: Tư vấn phản biện 

về Quy hoạch và thực 

hiện quy hoạch trong xây 

dựng nông thôn mới 

2012 
Liên hiệp các hội 

KHKT Việt Nam 
Đã nghiệm thu 

8 

Dự án: Tăng cường năng 

lực hoà giải cơ sở về giải 

quyết tranh chấp đất đai 

cho tổ viên tổ hòa giải cấp 

xã, phường - Nghiên cứu 

tại thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang (Dự án 

054/11/10) 

2011 
Quỹ Hỗ trợ các sáng 

kiến Tư pháp (JIFF) 
Đã nghiệm thu 

9 
Đề án: Hội thảo tư vấn 

Sửa đổi Luật đất đai năm 

2003 

2011 
Liên hiệp các hội 

KHKT Việt Nam 
Đã nghiệm thu 

10 

Dự án: Nghiên cứu đề 

xuất chính sách đền bù 

giải tỏa khi thu hồi đất 

nông nghiệp  

2009-2010 OXFAM Anh Đã nghiệm thu 
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11 

Nghiên cứu tình hình chất 

hữu cơ dưới một số loại 

hình sử dụng trên đất xám 

ở huyện Tân Yên, tỉnh 

Bắc Giang. Đề tài cấp 

Trường. T2010-04-68-

NCS 

2010 
Trường Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội 
Đã nghiệm thu 

12 
Dự án: Xây dựng mô hình 

thử nghiệm cải tạo đất 

thoái hoá hữu cơ.  

2008 – 2009 
Liên hiệp các hội 

KHKT Việt Nam 
Đã nghiệm thu 

13 

Đánh giá chất lượng đất 

của các đơn vị đất xám ở 

huyện Lạng Giang, tỉnh 

Bắc Giang. Đề tài cấp 

Trường. T2009-04-98-

NCS 

2009 
Trường Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội 
Đã nghiệm thu 

14 

Đánh giá hiệu quả của 

một số loại cây che phủ 

đất ở vùng đồi trồng vải 

huyện Lạng Giang, tỉnh 

Bắc Giang. Đề tài cấp 

Trường. T2009-04-15 

2009 
Trường Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội 
Đã nghiệm thu 

15 

Đánh giá ảnh hưởng của 

một số loại hình sử dụng 

đất đến tình hình chất hữu 

cơ trong một số loại đất ở 

huyện Lạng Giang, tỉnh 

Bắc Giang. Đề tài cấp 

Trường. T2008-04-16 

2008 
Trường Đại học Nông 

nghiệp I  
Đã nghiệm thu 

16 

Đánh giá hiệu quả sử 

dụng đất nông nghiệp làm 

cơ sở đề xuất sử dụng đất 

theo hướng sản xuất hàng 

hóa ở xã Thanh Nhật, 

huyện Hạ Lang, tỉnh Cao 

Bằng. Đề tài cấp Trường. 

T2007-03-31 

2007 
Trường Đại học Nông 

nghiệp I  
Đã nghiệm thu 

 Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã Tham gia 

1 

Nghiên cứu sử dụng đất 

hợp lý ứng phó với khô 

hạn vùng duyên hải Nam 

Trung bộ 

2017-2020 
Đề tài Bộ Nông nghiệp 

và PTNT 

Đã nghiệm thu 

cấp Bộ 

2 

Lập kế hoạch sử dụng đất 

cho cây trồng cạn tại vùng 

thuỷ lợi Phan Rí – Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận 

2016 
Dự án Hợp tác quốc tế 

do JICA tài trợ 
Đã nghiệm thu 
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3 

Dự án Điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020 và kế hoạch sử 

dụng đất 5 năm (2016-

2020) tỉnh Thanh Hóa 

2016-2017 
Sở TN&MT tỉnh Thanh 

Hóa 
Đã nghiệm thu 

4 

Dự án Điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020 và lập kế hoạch 

sử dụng đất năm 2016 

huyện Kim Sơn 

2016-2017 
UBND huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình 
Đã nghiệm thu 

5 

Dự án Điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020 và kế hoạch sử 

dụng đất 5 năm (2016-

2020) huyện Nga Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

2016-2017 
UBND huyện Nga Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 
Đã nghiệm thu 

6 
Dự án Điều tra thoái hóa 

đất kỳ đầu trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa 

2014-2015 
Sở TN&MT tỉnh Thanh 

Hóa 
Đã nghiệm thu 

7 

Dự án điều chỉnh, bổ sung 

hoàn thiện bản đồ đất 

phục vụ công tác quản lý 

tài nguyên môi trường 

tỉnh Thanh Hoá, tỷ lệ 

1/50.000 

2011-2013 
Sở TN&MT tỉnh Thanh 

Hóa 
Đã nghiệm thu 

8 

Dự án Điều tra, đánh giá 

chất lượng đất nuôi trồng 

thuỷ sản và mức độ ô 

nhiễm đất sản xuất nông 

nghiệp tỉnh Thái Bình 

2011-2012 
Sở TN&MT tỉnh Thái 

Bình 
Đã nghiệm thu 

9 

Điều tra bổ sung xây dựng 

bản đồ đất và phân hạng 

đất đai huyện Bảo Lâm, 

tỉnh Cao Bằng 

2011 
Sở TN&MT tỉnh Cao 

Bằng 
Đã nghiệm thu 

10 

Điều tra bổ sung xây dựng 

bản đồ đất và phân hạng 

đất đai huyện Bảo Lạc, 

tỉnh Cao Bằng 

2010 
Sở TN&MT tỉnh Cao 

Bằng  
Đã nghiệm thu 

11 

Điều tra bổ sung xây dựng 

bản đồ đất và phân hạng 

đất đai huyện Thạch An, 

tỉnh Cao Bằng 

2009 
Sở TN&MT tỉnh Cao 

Bằng 
Đã nghiệm thu 

12 

Điều tra bổ sung xây dựng 

bản đồ đất và phân hạng 

đất đai huyện Nguyên 

Bình, tỉnh Cao Bằng 

2008 
Sở TN&MT tỉnh Cao 

Bằng 
Đã nghiệm thu 

13 Đánh giá hiệu quả và đề 2007 - 2008 Đề tài Bộ Giáo dục và Đã nghiệm thu 
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xuất các loại hình sử dụng 

đất vùng gò đồi huyện 

Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 

nhằm nâng cao hiệu quả 

sử dụng đất nông lâm 

nghiệp. Đề tài cấp Bộ. 

B2007-11-54 

Đào tạo 

14 

Điều tra bổ sung xây dựng 

bản đồ đất và phân hạng 

đất đai huyện Thông 

Nông, tỉnh Cao Bằng 

2007 
Sở TN&MT tỉnh Cao 

Bằng 
Đã nghiệm thu 

15 

Điều tra bổ sung xây dựng 

bản đồ đất và phân hạng 

đất đai huyện Hạ Lang, 

tỉnh Cao Bằng 

2006 
Sở TN&MT tỉnh Cao 

Bằng 
Đã nghiệm thu 

16 

Điều tra nghiên cứu đánh 

giá suy thoái môi trường 

đất tỉnh Sơn La và đề xuất 

phương hướng khắc phục 

2004 – 2005 
Liên hiệp các Hội 

KHKT Việt Nam 
Đã nghiệm thu 

17 

Đánh giá chất lượng đất 

canh tác của trường Đại 

học Nông nghiệp I phục 

vụ chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi làm tăng 

hiệu quả sử dụng đất. Đề 

tài cấp Bộ. B2004-32-72 

2004 – 2005 
Đề tài Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
Đã nghiệm thu 

18 

Điều tra bổ sung xây dựng 

bản đồ đất và phân hạng 

đất đai huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao Bằng 

2003 
Sở TN&MT tỉnh Cao 

Bằng 
Đã nghiệm thu 

19 

Sử dụng đất bền vững và 

phát triển nông thôn vùng 

đồi núi khu vực Đông 

Nam Á 

2001 – 2003 

Đại học Hohenheim - 

CHLB Đức và trường 

Đại học Nông nghiệp I 

Đã nghiệm thu 

16. Giải thưởng (nếu có) 

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

1 

Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật Việt Nam theo Quyết định số 90/QĐ-

LHHVN, ngày 03/02/2016. 

2016 

2 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn theo Quyết định số 899/QĐ-BNN-

TCCB ngày 23/3/2017. 

2017 

3 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường theo Quyết định số 1308/QĐ-BTNMT ngày 

29/5/2017. 

2017 
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17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có): 

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2021 
 

Xác nhận của đơn vị 
(ký tên, đóng dấu) 

Người khai 

(họ, tên và chữ ký) 

 

 

 

 

 

TS. Luyện Hữu Cử 
 

 

 

 


