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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

1. Họ và tên: Phạm Anh Tuấn 

 

2. Năm sinh: 1974 

3. Giới tính: Nam  

4. Chức danh: Trưởng Khoa    Năm được phong: 2015 

5. Học vị:    Tiến sỹ                  Năm đạt học vị: 2014 

6. Địa chỉ: Số 15, Hẻm 52/11/61 phố Gia Quất, phường Thượng Thanh, quận Long 

Biên, Hà Nội. 

7. Điện thoại: 0912.502.619 8. Email: patuan@hunre.edu.vn  

9. Cơ quan công tác: Khoa Quản lý Đất đai – 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 ĐH Nông nghiệp 

Hà Nội 

Quản lý đất đai 1996 

Thạc sĩ Trường ĐH Nông nghiệp 

Hà Nội 

Quản lý đất đai 2001 

Tiến sĩ Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam 

Quản lý đất đai 2014 

 

11. Quá trình công tác: 

Thời gian Vị trí công tác Cơ quan công tác Chức vụ 

4/1997-

4/1999 
Nghiên cứu viên, nhân viên 

Công tác tại Viện Điều tra 

quy hoạch đất đai – Tổng 

cục Địa chính, là nhân viên 

kỹ thuật. 

 

5/1999-

4/2003 

Nghiên cứu viên, nhân viên 

phòng quản lý khoa học 

Công tác tại Viện Nghiên 

cứu địa chính- Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, là 

nhân viên phòng Khoa học 

Công nghệ – Viện Nghiên 

cứu Địa chính. 

 

5/2003- 

6/2005 
Giảng viên 

Công tác tại trường Cao 

đẳng Khí tượng Thuỷ văn 

Hà Nội, 

Trưởng bộ 

môn Địa 

chính  

6/2005- 

7/2008 
Giảng viên 

Công tác tại trường Cao 

đẳng Tài nguyên và Môi 

Trưởng bộ 

môn Quy 



trường Hà Nội hoạch Đất 

đai  

8/2008- 

8/2010 
Giảng viên 

Khoa Quản lý Đất đai - 

Trường Cao đẳng Tài 

nguyên và Môi trường Hà 

Nội 

Phó trưởng 
khoa 

9/2010- 

12/2010 
Giảng viên 

Khoa Quản lý Đất đai - 

Trường Đại học Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội 

Phó trưởng 
khoa 

1/2011- 

12/2014 
Giảng viên 

Khoa Quản lý Đất đai - 

Trường Đại học Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội 

Phó trưởng 
khoa phụ trách 

1/2015 – đến 

nay 
Giảng viên 

Khoa Quản lý Đất đai - 

Trường Đại học Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội 

Trưởng khoa 

 

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 

1 
Thanh tra đất đai Tham gia 

Nhà xuất bản khoa học kỹ 

thuật. 
2015 

2 Quy hoạch sử dụng đất bền 

vững 

Đồng chủ 

biên 

Trường ĐH Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội 
2015 

3 
Định giá đất Chủ biên 

Nhà xuất bản tài nguyên-Môi 

trường và bản đồ VN 
2016 

4 Giáo trình GIS và viễn 

thám ứng dụng QLĐĐ 
Tham gia 

Trường ĐH Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội 
2016 

5 Tiếng anh chuyên ngành 

QLĐĐ 
Tham gia 

Trường ĐH Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội 
2017 

6 Giáo trình Phân tích chính 

sách đất đai 
Tham gia 

Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi 

trường và Bản đồ Việt Nam 
2021 

7 Giáo trình Tài nguyên đất đai 

trong điều kiện biến đổi khí 

hậu 

Đồng chủ 

biên 

Nhà xuất bản giao thông vận tải 2022 

8 Giáo trình giao đất và thu hồi 

đất 

Chủ biên Nhà xuất bản giao thông vận tải 2022 

Bài báo khoa học 

1 Nghiên cứu phương pháp 

định giá đất hàng loạt trên 

cơ sở ứng dụng kĩ thuật 

CAMA và dữ liệu địa 

chính 

Tác giả 

Tạp chí khoa học tài nguyên và 

MT 

ISSN 0866 – 7608 

Số 10 tháng 12/2015 

2015 

2 Thực trạng, nhu cầu và 

giải pháp tăng cường công 
Tác giả Hội nghị mạng lưới các cơ sở 2015 



tác đào tạo ngành, chuyên 

ngành trong lĩnh vực quản 

lý đất đai 

đào tạo ngành, chuyên ngành 

TN và MT 

3 Xây dựng bản đồ đơn vị  

đất đai huyện  Hải  Hậu, 

tỉnh Nam Định. 

 

Tác giả 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn, kỳ 2 tháng 9, 

năm 2016. 

 

2016 

4 Thực nghiệm xây dựng cơ 

sở dữ liệu giá đất ở đô thị 

trên cơ sở ứng dụng kỹ 

thuật CAMA tại phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh  Bắc 

Giang. 

Đồng tác 

giả 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn, kỳ 2, tháng 7, 

năm 2016. 

2016 

5 Nghiên cứu phương pháp 

định giá đất hàng loạt trên 

cơ sở ứng dụng kỹ thuật 

CAMA và dữ liệu địa 

chính 

Tác giả 
Tạp chí đại học Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội, tháng 

4, năm 2016 

2016 

6 Ứng dụng quy trình định 

giá đất hàng loạt đối  với 

đất ở nông thôn và đất sản 

xuất nông nghiệp trên  cơ 

sở ứng dụng kỹ thuật  

CaMa tại xã trung Hòa, 

huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc 

Cạn 

Đồng tác 

giả 

Tạp chí của hội khoa học đất 

VN 
2017 

7 Ứng dụng quy trình định 

giá đất hàng loạt đối với 

đất ở nông thôn và đất sản 

xuất công nghiệp trên cơ 

sở ứng dụng kĩ thuật 

CAMA tại xã Trung Hòa, 

huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc 

Kan. 

Đồng tác 

giả 

Tạp chí Khoa học đất 

ISSN 2525 – 2216 

Số 51/2017 

2017 

8 Nghiên cứu việc thực hiện 

quyền của người sử dụng 

đất trên địa bàn huyện Phú 

xuyên, thành phố Hà Nội 

Đồng tác 

giả 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn, ISSN số 1859-

4581 số 9/2017 

2017 

9 Xây dựng quy trình đánh 

giá đất hàng loạt đối với 

đất ở đô thị trên cơ sở úng 

dụng kỹ thuật CAMA tại 

phường Đống Đa, thành 

phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Đồng tác 
giả 

Hội thảo CLB các trường ĐH 

kỹ thuật lần thứ 50 

Tháng 3/2017 

2017 

10 Đánh giá thực trạng và 

thảo luận một số giải pháp 

bước đầu nâng cao hiệu 

quả quản lý tài chính nhà 

nước về đất đai 

Tác giả 

Tạp chí Khoa học đất 

ISSN 2525 – 2216 

Số 54/2018 

2018 



11 Sử dụng đất phục vụ phát 

triển nông nghiệp bền 

vững: nghiên cứu trường 

hợp tại huyện Giao Thủy, 

tỉnh Nam Định. 

Đồng tác 
giả 

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ Lâm Nghiệp 

ISSN 1859 – 3828 

Số 4/2019 

2019 

12 Đánh giá thực trạng dồn 

điền đổi thửa đất sản xuất 

nông nghiệp trên địa bàn 

huyện Giao Thủy, tỉnh 

Nam Định 

Đồng tác 
giả 

Tạp chí Khoa học đất 

ISSN 2525 - 2216 

Số 59/2020 

2020 

13 Đánh giá việc thực hiện 

một số quyền của người sử 

dụng đất tại thành phố 

Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

Đồng tác 
giả 

Tạp chí Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

ISSN 1859 -4581 

Số 20/2020 

2020 

14 Thực trạng và giải pháp 

nâng cao khả năng tiếp cận 

đất đai của các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa 

Đồng tác 
giả 

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ Lâm Nghiệp 

ISSN 1859 – 3828 

Số 3/2020 

2020 

15 Xác định mối tương quan 

và mức độ của các yếu tố 

ảnh hưởng đến giá đất ở 

trên địa bàn thị trấn Ngô 

Đồng, huyện Giao Thủy, 

tỉnh Nam Định 

Đồng tác 
giả 

Tạp chí Khoa học đất 

ISSN 2525 - 2216 

Số 65/2021 

2021 

16 Đánh giá việc thực hiện 

quyền của người sử dụng 

đất tại huyện Thanh Oai, 

thành phố Hà Nội 

Đồng tác 
giả 

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ Lâm Nghiệp 

ISSN 1859 – 3828 

Số 2/2021 

2021 

17 Đánh giá việc thực hiện 

quyền của người sử dụng 

đất tại huyện Giao Thủy, 

tỉnh Nam Định 

Đồng tác 
giả 

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ Lâm Nghiệp 

ISSN 1859 – 3828 

Số 2/2022 

2022 

18 Đánh giá việc thực hiện 

quyền của người sử dụng 

đất tại huyện Giao Thủy, 

tỉnh Nam Định 

Đồng tác 
giả 

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ Lâm Nghiệp 

ISSN 1859 – 3828 

Số 2/2022 

2022 

19 
Đánh giá tình hình thực 

hiện quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất thị xã Hoàng 

Mai, tỉnh Nghệ An 

Đồng tác 
giả 

Tạp chí Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

ISSN 1859 -4581 

Số 431/2022 

2022 

 

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 

Nghiên cứu phương pháp 

định giá đất hàng  loạt dựa 

trên ứng dụng kỹ thuật 

CAMA và cơ sở dữ liệu 

địa chính tại Viêt Nam 

Từ tháng 

1/2014 – 

12/2016 

Đề tài cấp bộ Đã nghiệm thu 

 

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 

dẫn 
Cơ sở đào tạo 

     
 

18.2. Đào tạo Thạc sĩ: Số luận văn hướng dẫn chính trong 05 năm gần nhất:  20 luận văn. 

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ 

Hà Nội, ngày  12  tháng 8   năm 2022 

NGƯỜI KHAI 

 

Phạm Anh Tuấn 

 

 

 

 



 

 


