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LÝ LỊCH KHOA HỌC 
1. Họ và tên: BÙI THỊ CẨM NGỌC  

 
Ảnh 3x4 

2. Năm sinh: 14/08/1983 
3. Giới tính: Nữ 
4. Chức danh: Giảng viên chính       Năm được phong: 2020 
5. Học vị: Tiến sỹ                              Năm đạt học vị: 2022 
6. Địa chỉ: Phòng 3506 – CC 265 Cầu Giấy – Dịch Vọng–Cầu Giấy – thành phố Hà Nội 
7. Điện thoại: 0989094148 8. Email: btcngoc@hunre.edu.vn 

9. Cơ quan công tác: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội  
10. Quá trình đào tạo:  

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 
Đại học Trường Đại học Khoa 

học Tự nhiên – Đại học 
Quốc gia Hà Nội 

Địa chính 2005 

Thạc sĩ Trường Đại học Khoa 
học Tự nhiên – Đại học 
Quốc gia Hà Nội 

Địa chính 2007 

 

11. Quá trình công tác: 
Thời gian Vị trí công tác Cơ quan công tác Chức vụ 

2005 - 2013 
Nghiên cứu 

viên 
Phòng NC Bản đồ và GIS – Viện 

Khoa học Đo đạc và Bản đồ 
Nghiên cứu 

viên 
2013 đến 
nay 

Giảng viên 
Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội  
Giảng viên 

 

12. Các công trình khoa học đã công bố (trong 05 năm gần nhất): 

TT Tên công trình 
Là tác giả hoặc 

đồng tác giả 
Nơi công bố 

Năm công 
bố 

Sách, giáo trình 
Bài báo khoa học 

1 

Bài báo “Sử dụng phương 
pháp tổng quát hóa tự 
động bằng phần mềm 
FME để nghiên cứu thành 
lập bản đồ hiện trạng sử 
dụng đất cấp huyện từ cơ 
sở dữ liệu địa chính cấp 
xã” 

 

Tạp chí Khoa học 
Đo đạc và Bản đồ 
06/2013 

2013 

2 
Bài báo “Thành lập bản 
đồ công trình ngầm phục 
vụ quy hoạch sử dụng 

 
Tạp chí Khoa học 
Đo đạc và Bản đồ 

2014 



đất” 06/2014 

3 

Bài báo “Thành lập bản 
đồ hiện trạng nước mặt 
cung cấp trên mạng 
Internet” 

 

Tạp chí Khoa học 
Đo đạc và Bản đồ 
06/2015 

2015 

4 

Bài báo “Giải pháp về 
công nghệ thông tin và 
những vẫn đề cần phải 
giải quyết khi ứng dụng, 
triển khai phương thức 
đăng ký trực tuyến đối với 
giao dịch bảo đảm bằng 
bất động sản” 

 

Tạp chí của Hội 
Khoa học đất Việt 
Nam số 47/2016 

2016 

5 

Xây dựng quy trình định 
giá đất hàng loạt đối với 
đất ở đô thị trên cơ sở ứng 
dụng kỹ thuật CAMA tại 
phường Đống Đa, Tp 
Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

Kỷ yếu Hội thảo – 
Vĩnh Phúc, 3/2017 

2017 

6 

Ứng dụng GIS xây dựng 
bản đồ giá đất thị trấn 
Phùng – Huyện Đan 
Phượng – Tp Hà Nội giai 
đoạn 2015-2020 

 

Tạp chí Khoa học 
tài nguyên và Môi 
trường số 15/2017 

2017 

7 

Suy ngẫm về thực trạng 
thu thuế thu nhập cá nhân 
khi chuyển nhượng đất 
đai ở Việt Nam hiện nay.  

 

Kỷ yếu hội thảo 
khoa học quốc gia 
Khuyến nghị sửa 
đổi những vấn đề 
kinh tế trong Luật 
đất đai 2013. Đại 
học Kinh tế Quốc 
dân. Tr 363-370; 

2019 

8 

Lợi ích của nhà nước và 
người dân trong dự án mở 
đường Nguyễn Văn 
Huyên – quận Cầu Giấy- 
thành phố Hà Nội. 

 

Tạp chí Hội khoa 
học đất, số 59.2020 

2020 

9 

Điều tiết giá trị tăng thêm 
từ đất đối với dự án đầu 
tư phát triển cơ sở hạ tầng 
giao thông trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh.  

 

Tạp chí Tài nguyên 
và Môi trường, số 
12(338). 6/2020, 
tr42-44. 

2020 



10 

Lý thuyết địa tô và áp 
dụng vào đề xuất chính 
sách thu từ giá trị tăng 
thêm của đất.  

 

Tạp chí Kinh tế - 
Tài chính Việt 
Nam. 10/2020. 

 

2020 

 

13. Văn bằng bảo hộ, sở hữu trí tuệ đã được cấp (nếu có): 
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng 
1   

 

14. Số công trình đã 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    

 

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ trở lên hoặc tương đương đã chủ 
trì hoặc tham gia chính trong 05 năm gần đây: 

Tên đề tài, dự án, 
nhiệm vụ  

Thời gian Thuộc chương trình, đề 
tài, dự án 

Tình trạng 

Sử dụng phương pháp 
tổng quát hóa tự động 
bằng phần mềm FME để 
nghiên cứu thành lập bản 
đồ hiện trạng sử dụng đất 
cấp huyện từ cơ sở dữ 
liệu địa chính cấp xã 

2012 Cấp cơ sở 
Chủ nhiệm đề 

tài 

Nghiên cứu cơ sở khoa 
học tổng quát hóa bản đồ 
và xây dựng phần mềm 
tổng quát hóa bản đồ từ 
dữ liệu bản đồ địa hình tỷ 
lệ lớn hơn 

2008 Cấp Bộ 
Cán bộ tham 

gia 

Nghiên cứu thành lập bản 
đồ công trình ngầm phục 
vụ quy hoạch sử dụng đất 

2013 Cấp cơ sở 
Cán bộ tham 

gia 

Nghiên cứu ứng dụng dữ 
liệu quan trắc môi trường 
nước mặt và GIS thành 
lập bản đồ chất lượng 
nước mặt phục vụ công 
tác quản lý tài nguyên 
nước  

2014 Cấp cơ sở 
Cán bộ tham 

gia 

Nghiên cứu, đánh giá việc 
áp dụng quy định kỹ thuật 

2015 Cấp cơ sở 
Cán bộ tham 

gia 



về chuẩn dữ liệu địa 
chính nhằm góp phần 
hiện đại hóa ngành quản 
lý đất đai (Thử nghiệm 
trên địa bàn thành phố 
Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc) 

Nghiên cứu đề xuất giải 
pháp tự động hóa trong 
công tác định giá đất 
phục vụ quản lý nhà nước 
về đất đai 

2016 Cấp cơ sở 
Chủ nhiệm đề 

tài 

Nghiên cứu phương pháp 
định giá đất hàng loạt dựa 
trên ứng dụng kỹ thuật 
CAMA và cơ sở dữ liệu 
địa chính tại Việt Nam 

2016 Cấp Bộ 
Cán bộ tham 

gia 

Nghiên cứu đề xuất giải 
pháp cập nhật và khai 
thác có hiệu quả cơ sở dữ 
liệu giá đất trong cơ sở dữ 
liệu đất đai 

2018 Cấp Bộ 
Chủ nhiệm đề 

tài 

Dự án VIETLIS- based 
Land Valuation Capacity 
and Land price 
Information System 
Improvement for 
VietNam 

2019 Dự án 

Chuyên gia tư 
vấn phía Hàn 

Quốc 

Thẻ thẩm định viên về giá 2015 Bộ Tài chính  
 

 

16. Giải thưởng KH&CN (nếu có): 
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

1   
 

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có): 
18. Tham gia hoạt động đào tạo sau đại học: 
18.1. Đào tạo tiến sĩ 

Tên NCS Tên luận án Năm bảo vệ Vai trò hướng Cơ sở đào 



dẫn tạo 
     
     

 

18.2. Đào tạo Thạc sĩ: Số luận văn hướng dẫn chính trong 05 năm gần nhất: 
…………. 
 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ 
Hà Nội, ngày 10  tháng 8 năm 2022 

NGƯỜI KHAI 
 
 
 
 
 

Bùi Thị Cẩm Ngọc 
 


