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LÝ LỊCH KHOA HỌC 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 
Họ và tên VŨ THỊ THU HIỀN 

Ngày tháng năm sinh 11/4/1981 

Giới tính Nữ 

Nơi sinh Đô Lương - Đông Hưng - Thái Bình 

Địa chỉ liên lạc cơ quan Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

Địa chỉ nhà riêng 
14K2 Trung tâm 75, Kim Chung, Huyện Hoài Đức, TP Hà 
Nội 

Số tài khoản ngân hàng 21510000698400 tại BIDV 

Điện thoại di động 0985243114 hoặc 01266017070 

Email thuhientnmthn@gmail.com 

Học vị Thạc sỹ Quản lý Đất đai 

Năm, nơi công nhận học vị 
2014, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà 
Nội 

Chức danh khoa học   

Năm phong chức danh khoa học   

Chức vụ và đơn vị công tác  
(hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu) 

Giảng viên 

Mã số thuế (hoặc số CMND trong 
trường hợp không có Mã số thuế) 

Mã số thuế: 8302649525 

 
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 
1. Đại học & Sau Đại học 

Năm tốt 
nghiệp Bậc đào tạo Chuyên ngành đào tạo Cơ sở đào tạo 

2005 Đại học Địa chính 
ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH 
QG HN 

2014 Thạc sỹ Quản lý đất đai ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH 
QG HN 

    

2. Ngoại ngữ  

Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng 

Tiếng Anh B1, sử dụng không thường xuyên 
  

 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

7/2005- 
8/2010 

Phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội. 

Cán bộ địa chính 
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9/2010- 
11/2014 

Khoa Quản lý Đất đai, trường Đại học Tài 
nguyên và Môi trường Hà Nội. 

Giảng viên 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các công trình khoa học đã công bố  

 Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước 

Năm 
công bố  Tên bài báo Tên, số tạp chí công bố, trang 

tạp chí 
Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 

2017 
 

Chiến lược xây dựng hệ thống 
đập nước, các kênh nhân tạo 
của Trung Quốc và những hệ 
lụy. 

Tạp chí kiến thức quốc phòng 
hiện đại, số 11;12; trang 71; 
trang 81.  

Là tác giả 

2018 Mực nước biển dâng – hệ lụy, 
nguyên nhân và giải pháp. 

Tạp chí kiến thức quốc phòng 
hiện đại, số 04; trang 101. 

Là tác giả 

Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế 

Thời gian 
hội thảo Tên báo cáo khoa học 

Mức độ tham gia  
(là tác giả/đồng tác giả) 

Địa điểm tổ chức 
hội thảo 

 
 

   

2. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp 

Thời gian 
thực hiện Tên chương trình, đề tài Cấp quản lý 

đề tài 

Trách 
nhiệm 

tham gia 
trong đề 

tài 

Tình trạng đề 
tài  

(đã nghiệm 
thu/chưa 

nghiệm thu) 
6/2014-
6/2015 

“Tìm hiểu và đánh giá kết quả thực 
hiện xây dựng các công trình công 
cộng tại khu đô thị mới Đại Kim – 

Định Công, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội”. 

Cấp trường Chủ nhiệm 
đề tài 

Đã nghiệm thu 

 
6/2015- 
6/2016 

 

“Đánh giá tình hình đăng ký biến 
động quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất trên địa bàn phường Cầu 
Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội”. 

Cấp trường Chủ nhiệm 
đề tài 

Đã nghiệm 
thu 

 

 

 
Hà Nội, ngày  22   tháng 7   năm 2018 

NGƯỜI KHAI 
 
 
 

Vũ Thị Thu Hiền 
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