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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

 ỘNG         ỘI     NG    VI T N M 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

1. Họ và tên: LÊ THỊ KIM DUNG 

2. Năm sinh: 1982                                                   3. Nam/Nữ: Nữ 

4.  ọc hàm:                                                               Năm được phong học hàm: 

      ọc vị: Tiến sĩ                                                           Năm đạt học vị: 2016 

5.  hức danh nghiên cứu:                            Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên  

     hức vụ:   Không 

6. Địa chỉ nhà riêng: Khu 212  ọc viện kỹ thuật quân sự, Tân  uân,  uân Đỉnh, Bắc Từ 

Liêm,  à Nội 

7. Điện thoại :  Q: NR:   DĐ: 0868610083 

     Fax:                        E-mail:  kimdungnghe@gmail.com               

8. Đơn vị công tác:  

Đơn vị:  Khoa Quản lý đất đai - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường  à Nội 

Địa chỉ  ơ quan: Số 41A, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm,  à Nội. 

9. Lĩnh vực nghiên cứu: 

Lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu: 

 Nghiên cứu phát triển bền vững, phát triển nông thôn bền vững trong điều kiện chuyển 

sang nền kinh tế thị trường;  vấn đề thoái hóa đất và sử dụng đất bền vững. 

  Nghiên cứu quy hoạch lãnh thổ và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội. 

 Nghiên cứu các chiến lược, chính sách trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai bền 

vững nói chung và trong điều kiện biến đổi khí hậu nói riêng tại Việt Nam và trên thế 

giới.  

 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai hiện đại. 

10. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên 

môn 

Năm tốt nghiệp 

Đại học Trường Đại học tổng hợp quốc 

gia về quản lý đất đai, Liên bang 

Nga 

Quản lý 

đất đai 
2007 

Tiến sỹ Trường  Đại học Trắc địa và Bản 

đồ Mátxcơva, Liên bang nga. 

Quản lý 

đất đai 
2016 

11. Trình độ ngoại ngữ 
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Tên ngoại ngữ Mức độ sử dụng 

 nh văn Đọc, hiểu 

  

12. Quá trình công tác 

Thời gian 

(Từ năm ... đến năm...) 
Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn 

Tên tổ chức 

công tác,  

Địa chỉ Tổ 

chức 

 2008 Nhân viên Quản lý đất đai 

Chi nhánh 

Trung tâm điều 

tra đánh giá tài 

nguyên đất 

phía Nam 

42 Mạc Đĩnh 

Chi, Phường 

Đa Kao, quận 

1, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

2017 đến nay Giảng viên Quản lý đất đai 

Trường Đại 

học Tài nguyên 

và Môi trường 

 à Nội 

Số 41A đường 

Phú Diễn – 

Bắc Từ Liêm - 

 à Nội 

13. Các  bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo đã công bố  

TT 
Tên công trình 

(bài báo, tham luận...) 

Nơi công bố 

(tên, số tạp chí, 

hội thảo trong 

nước, quốc tế) 

Năm công 

bố 

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả 

 

1 
Особенности землеустройства во 

Вьетнаме  

Землеустройство

, кадастр и 

мониторинг 

земель, № 11 

2013  Tác giả 

2 

Почвенные ресурсы как 

инструмент продовольственной 

безопасности и основа 

устойчивого развития сельских 

территорий 

Материалы 

докладов на 

тему « Роль почв 

в биосфере и 

жизни 

человека»: 

Международный 

конференции: К 

100-летию со 

дня рождения 

академика Г.В. 

Добровольского, 

к 

Международном

2015 Đồng tác giả 
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у году почв 

(МГУ) 

3 

Nghiên cứu quy trình phát hiện 

biến động đất đai phục vụ cho công 

tác quản lý đât đai bằng công nghệ 

bay chụp ảnh từ thiết bị bay không 

người lái (U V) 

Tạp chí khoa học 

đo đạc và bản đồ, 

số 33  

2017 

 

 

 

 

Tác giả 

 

 

 

 

14. Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố 

TT 
Tên công trình 

(Sách, báo, tài liệu...) 

Nơi công bố 

(nhà xuất bản, 

nơi xuất bản) 

Năm công 

bố 

 hủ biên, đồng 

chủ biên, tham 

gia 

 

     

     

     

     

     

     

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) 

    

    

    

    

    

    

    

    

16. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn  

(liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có) 

TT Tên công trình 
 ình thức, quy mô, địa chỉ áp 

dụng 

Thời gian 

(bắt đầu - kết 

thúc) 

    

    

    

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

 

TT  ình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

   

   

   

18. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH & CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, 

nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương 

trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây) 

 

TT Hình thức  ội đồng Số lần 
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19. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có) 

TT  ọ và tên 
 ướng dẫn hoặc 

đồng hướng dẫn 

Đơn vị công 

tác 

Năm bảo vệ 

thành công 

     

     

     

     

 

Tôi  xin cam đoan những lời thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác. 

 

XÁC NHẬN CỦA  

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC                       

 Hà Nội, ngày 01 tháng  07  năm 2018 

CÁ NHÂN 

 

 

 

 

TS. Lê Thị Kim Dung 

 


