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huyện Yên Phong, tỉnh Bắc
Ninh

2009-2010
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– x· héi.
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Hå, huyÖn Sa Pa, tØnh Lµo
Cai
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C¬ së khoa häc vÒ m« h×nh
hÖ kinh tÕ sinh th¸i ®èi víi
c¸c c d©n miÒn nói t¸i ®Þnh
c sau c«ng tr×nh thuû ®iÖn
nhá Chu Linh, huyÖn SaPa,
tØnh Lµo Cai”
§¸nh gi¸ hiÖu qu¶ KT – XH
cña du lÞch phôc vô chiÕn
lîc héi nhËp ®èi víi kinh tÕ
Hµ Néi
C¬ së khoa häc vµ thùc tiÔn
cho viÖc ph¸t triÓn DLST
dùa vµo céng ®ång ë VQG
Hoµng Liªn, tØnh Lµo Cai,
§Ò tµi cÊp §HQG,
Nghiên cứu biến đổi môi
trường khu vực Tây Bắc
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khí hậu bằng công nghệ viễn
thám và GIS
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§Ò tµi träng
®iÓm cÊp
§HQGHN

Thµnh viªn

2005

§Ò tµi cÊp thµnh
phè

Thµnh viªn

2006-2008

§Ò tµi NCCB
cÊp §HQGHN

Thµnh viªn

2012-2015
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Công nghệ Quốc
gia
(NAFOSTED)

Thµnh viªn
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2010-2014
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tỉnh Quảng Ninh (Cấp
ĐHQG Hà Nội)

2014-2015

Đại học Quốc
gia Hà Nội

Thµnh viªn

Nghiên cứu đánh giá tổng
hợp tài nguyên du lịch,

2012-2015

Viện KH & CN
Việt Nam

Thµnh viªn
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- Bộ Khoa học
& Công nghệ
Vương quốc Bỉ
- Bộ Khoa học
& Công nghệ
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TT Tên công trın
Tạp chí quốc tế
1

Năm công bố

Tên ta ̣p chı́

2013

AMBIO 42(3), 344-356

2014

Anthropocene 5: 42-51

2003

T¹p chÝ ®Þa lý nh©n v¨n

2004

Héi nghÞ khoa häc ngµnh
§Þa lý-§Þa chÝnh, Trêng
§HKHTN Hµ Néi

2004

Héi nghÞ khoa häc Trêng
§HKHTN Hµ Néi

2005

T¹p chÝ §Þa lý nh©n v¨n

2006

TuyÓn tËp c¸c b¸o c¸o
khoa häc héi nghÞ khoa häc
®Þa lý toµn quèc lÇn thø II,
Hµ Néi
TuyÓn tËp c¸c b¸o c¸o
khoa häc héi nghÞ khoa häc
®Þa lý toµn quèc lÇn thø III,

Drivers of forest cover dynamics
in smallholder farming systems:
the case of northwestern Vietnam.

2

Changing
human-landscape
interactions after development of
tourism
in
the
northern
Vietnamese Highlands.

Tạp chí Việt Nam
M« h×nh kinh tÕ trang tr¹i: b¶n
3
chÊt, ®Æc trng, c¸c nh©n tè h×nh
thµnh vµ ph¸t triÓn.
Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm cña
4
c«ng t¸c t¸i ®Þnh c ë Thung
RÕch, x· Tó S¬n, huyÖn Kim B«i,
tØnh Hßa B×nh.
VÊn ®Ò chän ph¬ng ¸n di d©n t¸i
5
®Þnh c trong c¸c dù ¸n thñy ®iÖn
nhá ë miÒn nói (trêng hîp thñy
®iÖn nhá Chu Linh - Cèc San)
§Þnh híng tæ chøc kh«ng gian
6
ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i t¹i c¸c
huyÖn Sa Pa - B¾c Hµ - B¾c
Thèng, tØnh Lµo Cai.
Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh tÕ - m«i
7
trêng cña c¸c m« h×nh kinh tÕ
trang tr¹i tØnh Lµo Cai.
8

DÊu hiÖu ®Þa m¹o c¶nh b¸o
nh÷ng tai biÕn thiªn nhiªn thêng

2008

4

9

10

11

12

13

14

gÆp t¹i ®Þa bµn c¸c ®iÓm d©n c
miÒn nói T©y B¾c
§Ò xuÊt mét sè m« h×nh hÖ kinh
tÕ sinh th¸i hé gia ®×nh phôc vô
cho ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸i
dùa vµo céng ®ång ë huyÖn Sa
Pa, tØnh Lµo Cai
BiÕn ®æi sö dông ®Êt vµ nh÷ng
vÊn ®Ò m«i trêng liªn quan ë Sa
pa, Lµo Cai

Hµ Néi
2010

TuyÓn tËp b¸o c¸o Héi
nghÞ khoa häc §Þa lý toµn
quèc lÇn thø IV, Hµ Néi

2010

TuyÓn tËp b¸o c¸o Héi
nghÞ khoa häc §Þa lý §«ng
Nam ¸

2011

T¹p chÝ §¹i häc Quèc gia

2012

Tạp chí Khoa học- Đại học
Quốc gia Hà Nội, số 28
(5S), trang 37-44, 2012.

Tác động của phát triển du lịch
đến biến động sử dụng đất tại khu
vực miền núi. Nghiên cứu mẫu
tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai giai
đoạn 1993-2006.

2014

Tạp chí Khoa học – Đại
học Quốc gia Hà Nội, số
30 (5), trang 1-14

Tổ chức không gian phát triển du
lịch khu vực cao nguyên Kon
Plông.

2015

Tạp chí Các Khoa học –
Đại học Quốc gia Hà Nội,
số 31, trang 12-24

Phân tích ảnh hưởng của các
chính sách bảo tồn và phát triển
kinh tế tới xu thế biến đổi lớp
phủ mặt đất huyện Sa Pa, tØnh
Lµo Cai giai ®o¹n 1993 -2007
Mối quan hệ giữa nhân tố dân tộc
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1993-2006.

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2017

Xác nhận của

Người khai kí tên

cơ quan chủ quản

(Ghi rõ chức danh, học vị)

TS. Hoàng Thị Thu Hương

5

