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1

Công việc đảm nhiệm
Giảng dạy và nghiên cứu

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
TT
1.

2.

3.

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt
đầu/Năm
hoàn thành

Đề tài cấp
(NN, Bộ
ngành,
trường)
Nhà nước
MS: 52E-89

Trách nhiệm
tham gia
trong đề tài
Chủ trì

Tài nguyên đất tỉnh
Thuận Hải
(Thuộc đề tài MS:
52E-89- Hệ thống tư
liệu điều tra cơ bản,
đánh giá tổng hợp
điều kiện tự nhiên,tài
nguyên thiên nhiên
và kinh tế -xã hội
làm cơ sở cho việc
quy hoạch phát triển
kinh tế Thuận Hải)
Bước đầu nghiên cứu
và phân vùng địa lý y
học lãnh thổ miền núi
Đông Bắc.

1989-1990

1994-1995

Cấp Bộ
MSB94-05-14

Chủ trì

Nghiên cứu tổng hợp
biến động môi trường
Hạ Long-Quảng
Ninh - Hải Phòng
(Tài nguyên Đất Nước - Rừng)

1996-1998

Nhà nước

Chủ trì

Mã Số-KHCN
07.06

thuộc đề tài KHCN
07.06:
Nghiên cứu biến
động môi trường do
hoạt động kinh tế và
quá trình đô thị hóa
gây ra,các biện pháp
kiểm soát và làm
sạch, đảm bảo phát
triển bền vững vùng
Hạ Long-Quảng
Ninh- Hải Phòng.
4.

Áp dụng phần mềm
Cabra-1500(của
Pháp) để thành lập
các bản đồ và cơ sở
dữ liệu thống kê.

1996-1997

2

NCCB
MS -7.7.1

Chủ trì

Chủ trì

5.

Hướng tiếp cận
nghiên cứu tổng hợp
trong tổ chức và thiết
kế lãnh thổ trên cơ sở
sử dụng bản đồ cảnh
quan.

1998-1999

NCCB
MS-7.8.3.98

6

Xây dựng chiến lược
môi trường tỉnh Lào
Cai đến năm 2010

2001-2002

Tỉnh

7

Cơ sở địa lý trong
xây dung mô hình
kinh tế sinh thái vùng
núi và dân tộc

2001-2003

NCCB
MS -740201

8

Đánh giá tổng hợp
các điều kiện địa lý
cho việc tổ chức
không gian sử dụng
hợp lý tài nguyên và
bảo vệ môi trường
vùng nông thôn
(nghiên cứu so sánh
khu vực Cam
Đường-Sapa tỉnh Lào
Cai và Tiền Hải Thái
Bình)

2004-2005

NCCB
MS -742704

9

Đánh giá tải lượng
bồi lắng và ô nhiễm
môi trường nước trên
lưu vực vịnh Cửa
Lục

2003-2004

Tỉnh

Chủ trì

10

Đánh giá tổng hợp về
hiện trạng, tiềm năng
và diễn biến sử dụng
các nguồn tài nguyên
thiên nhiên, tai biến
thiên nhiên ở vùng

2001-2003

Nhà nước

Chủ trì

Chủ trì

Chủ trì

Mã
số: KHCN
08.07

sinh thái đặc thù
Quảng Bình-Quảng
Trị
( Đề tài nhánh thuộc
đề tài KHCN 08.07 ‘’
Nghiên cứu những
vấn đề kinh tế -xã

3

Chủ trì

hội-môi trường vùng
sinh thái đặc thù
Quảng Bình-Quảng
Trị ‘’.
11

Nghiên cứu cảnh
quan vùng sinh thái
đạc thù Quảng Bình Quảng Trị và
phương hướng sử
dụng

2001-2003

Nhà nước

Chủ trì

Mã số:
KHCN 08.07

( Đề tài nhánh thuộc
đề tài KHCN 08.07
’’ Nghiên cứu những
vấn đề kinh tế -xã
hội-môi trường vùng
sinh thái đặc thù
Quảng Bình-Quảng
Trị ’’.
12

Nghiên cứu đánh giá
các điều kiện địa
mạo, cảnh quan sinh
thái cho xây dựng
các mô hình kinh tế sinh thái

2001-2003

Nhà nước

Chủ trì

Mã
số: ĐTĐL 2001/ 2002

( Đề tài nhánh thuộc
đề tài độc lập Mã
số: ĐTĐL -2001/
2002:
Đánh giá tổng hợp tài
nguyên,điều kiện tự
nhiên,môi trường
kinh tế -xã hội nhằm
định hướng phát triển
bền vững khu vực
biên giới phía tây từ
Thanh Hóa đến Kon
Tum.
13

Nghiên cứu các vấn
đề về hiện trạng môi
trường vùng Tây

2003

Nhà nước
KC 08.23

4

Chủ trì

nguyên,
thuộc đề tài KC
08.23: Nghiên cứu
các giải pháp tổng
thể phát triển kinh tế
xã hội và bảo vệ môi
trường vùng Tây
Nguyên trong tình
hình mới.
14

Quy hoạch bảo vệ
môi trường thị xã
Uông Bí đến năm
2010 và định hướng
đến năm 2020

2005-2006

Cấp tỉnh

Chủ trì

15

Quy hoạch bảo vệ
môi trường vùng Hạ
Long-Cẩm Phả- Yên
Hưng đến năm 2010
và định hướng đến
năm 2020

2006-2007

Cấp tỉnh

Chủ trì

16

Đánh giá tổng hợp
các điều kiện địa lý
cho tổ chức không
gian phát triển kinh
tế, sử dụng hợp lý tài
nguyên và bảo vệ
môi trường đới bờ
biển vùng Đông Bắc.

2006-2008

MS: NCCB 7 031 06

17

Quy hoạch bảo vệ
môi trường tổng thể
tỉnh Quảng Ninh đến
năm 2020

2008-2009

Cấp tỉnh

Chủ trì

18

Phân vùng cảnh quan
lãnh thổ Việt Lào với
sự hỗ trợ viễn thám
và hệ thộng tin địa lý

2006-2008

QG TĐ 06.04

Chủ trì

Luận chứng khoa học
về mô hình quản lý
và phát triển bền
vững đới bờ biển các
tỉnh Quảng

2007-2010

19

Chủ trì

Đại học quốc
gia HN
KC 09.08/ 0610
(Cấp Nhà
Nước)

5

Chủ trì

Bình,Quảng Trị và
Thừa Thiên Huế.
20

21

22

23

24

25

26

Quy hoạch bảo vệ
môi trường huyện
Đông Triều tỉnh
Quảng Ninh đến
2020, tầm nhìn đến
2030
Cơ sở khoa học cho
hoạch định không
gian phát triển kinh
tế gắn với sử dụng
hợp lý tài nguyên và
bảo vệ môi trường
dải ven biển từ Đà
Nẵng đến Khánh Hòa
Quy hoạch bảo vệ
môi trường huyện
Đầm Hà tỉnh Quảng
Ninh đến 2020, tầm
nhìn đến 2030
Quy hoạch bảo vệ
môi trường huyện Cô
Tô tỉnh Quảng Ninh
đến 2020, tầm nhìn
đến 2030
Quy hoạch bảo vệ
môi trường thành
phố Hạ Long tỉnh
Quảng Ninh đến
2020, tầm nhìn đến
2030
Quy hoạch bảo vệ
môi trường huyện
Vân Đồn tỉnh Quảng
Ninh đến 2020, tầm
nhìn đến 2030
Nghiên cứu cấu trúc,
chức năng cảnh quan
phục vụ hoạch định
không gian sử dụng
tài nguyên, bảo vệ
môi trường gắn với
phát triển kinh tế và
quốc phòng an ninh
vùng duyên hải Đông
Bắc và Trung Trung
Bộ (Nghiên cứu điểm
tỉnh Quảng Ninh và

2012-2013

Cấp tỉnh

Chủ trì

2012- 2015

Nhà nước

Chủ trì

KC 09.12/1115

2013-2014

Cấp tỉnh

Chủ trì

2013-2014

Cấp tỉnh

Chủ trì

2014

Cấp tỉnh

Chủ trì

2013-2016

Cấp tỉnh

Chủ trì

2014- 2017

6

Đề tài NCCB
NAFOSTED

Chủ trì

tỉnh Quảng Ngãi )
Dự án Thành lâ ̣p khu
bảo tồn đất ngập
nước Đồ ng Rui, Tiên
Yên, tı̉nh Quảng
Ninh
Phân vùng địa lý tự
nhiên Tây Nguyên
(Thuộc chương trình
điều tra tổng hợp Tây
nguyên 1978-1980)

2016-2017

Cấ p tỉnh

Chủ trì

1978-1980

Nhà nước

Tham gia

29

Hệ sinh thái cà phê
Đăk Lăk

1982-1984

Cấp bộ

Tham gia

30

Nghiên cứu xây dựng
các mô hình sinh thái
có năng suất cao, cải
tạo, sử dụng hợp lý
vùng trung du Việt
Nam.

1986-1990

Nhà nước

31

Mô hình kinh tế môi
trường vùng cửa
sông Bạch Đằng.
Thuộc đề tài:
Nghiên cứu đề xuất
mô hình phát triển
kinh tế - môi trường
tại một số vùng sinh
thái điển hình

1990-1995

Nhà nước KT
02-13

Tham gia

32

Đánh giá hiện trạng
môi trường tỉnh
Quảng Ngãi.

1995

Cấp tỉnh

Tham gia

33

ĐT Độc lập’’ Điều
tra đánh giá tổng hợp
các đièu kiện tự
nhiên-kinh tế xã hội
huyện Mường Tè’’

1996-1998

Nhà nước

Tham gia

34

Industrialization and
Sustainable
development in
Vietnam’

1996-1997

Quốc tế - Dự
án Việt-Nhật

Tham gia

27

28

(Đại học QG
Hà Nội với
Đaị học
Ritsumeikan

7

University,
Kyoto Nhật
Bản ‘)
35

Nghiên cứu điều tra
khảo sát nhằm sử
dụng vùng đất ngập
nước đầm TRÀ Ổ,
khôi phục và phát
triển nguồn lợi thủy
sản, phát triển kinh tế
xã hội khu vực đầm
TRÀ Ổ.

1996-1997

Cấp tỉnh

Tham gia

36

Mô hình kinh tế sinh
thái trên vùng đất
hoang hóa khô hạn
tỉnh Bình Định.
(Thuộc đề tài KHCN
07.02: Nguyên
nhân,giải pháp phòng
ngừa và ngăn chặng
quá trình hoang mạc
hóa vùng trung
Trung Bộ ).

1999-2000

Nhà nước
KHCN 07.02

Tham gia

37

Dự án Việt-Pháp về
Khai thác, sử dụng
tài nguyên-canh tác
trên đất dốc-phát
triển bền vững vùng
nông thôn miền núi
Lào Cai.

1999-2003

Quốc tế : Dự
án Việt-Pháp
- Khoa Địa lý
tr. ĐHKH tự
nhiên Hà Nội
và Khoa Địa
lý Đại học
Boocdeux 3Pháp

Tham gia

38

The linkage between
the change analysis
of rural
environmental
system and local
administration with
the participation ũ
local leaders in
Vietnam: a case
study of Thanh Mien
in the Red River

2000-2002

Quốc tế : Dự
án Việt- Nhật

Tham gia

(Đại học
KHTN Hà
Nội với Đaị
học Womens
University,
NARA Nhật
Bản ‘)

8

delta
39

Dự án Việt –Canada
về Viễn thám- GISMôi trường và Sức
khỏe ( Viết tắt:
GEOMENSA).

2000-/2005

Quốc tế - Dự
án Việt –
Canada :
Khoa Địa lý,
Tr.ĐHKHTN
Hà Nội và
Khoa Địa lý,
Trung tâm
CARTEL
thuộc trường
Đại học
SHERBROO
K Canada.

Tham gia

40

Nghiên cứu xây dựng
mô hình kinh tế sinh
thái phục vụ phát
triển bền vững cụm
xã vùng cao Sa Pả Tả Phìn tỉnh Lào Cai

2001-2003

Cấp ĐHQG

Tham gia

41

Đánh giá tiềm năng
lãnh thổ phục vụ phát
triển du lịch sinh thái
tỉnh Quảng Trị.

2004- 2005

Đề tài cấp
tỉnh

Tham gia

42

Báo cáo đánh giá tác
động môi trường đối
với dự án đầu tư khai
thác phần lò giếng
khu cánh gà, công ty
than Vàng Danh

2005

Đề tài cấp
tỉnh

Tham gia

43

Nghiên cứu và xác
lập cơ sở khoa học
cho việc sử dụng hợp
lý tài nguyên thiên
nhiên và phát triển
bền vững vùng núi đá
vôi Ninh Bình

2004-2008

Đề tài TĐ
ĐHQG Hà
Nội

Tham gia

44

Phân vùng địa lý tự
nhiên Tây Nguyên
(Thuộc CT Điều tra
tổng hợp Tây nguyên
1978-1980)

1978-1984

Nhà nước

Tham gia

MSQG.01.07

2. Các công trình khoa học đã công bố
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2.1. Sách chuyên khảo, sách giáo trình:
Năm xuất bản

STT

Mức độ tham gia
(là chủ biên,
đồng tác giả,
Nơi xuất bản
tham gia viết
một phần)

Tên sách

GIÁO TRÌNH
1
2

3

4

Cơ sở Địa lý tự nhiên
Đánh giá cảnh quan
(theo tiếp cận kinh tế sinh
thái)

Đồng tác giả

ĐHQG HN

2005

Tác giả

ĐHQGHN

2005

Hệ sinh thái cà phê Đắk Lắk

Ecosystem and biodiversity
of Cat Ba National Park and
Halong Bay Vietnam

CHUYÊN KHẢO
/THAM KHẢO
Đồng tác giả
Đồng tác giả

Đại học tổng hợp
Hà Nội,

1995

Annals of Nature
Conservation,
KHCCN-

1997

Vol.12: Survey
of the Natural
Environment in
Vietnam.
Mô hình kinh tế sinh thái
phục vụ phát triển nông
thôn bền vững.

5

6

7

8

Nghiên cứu vùng đất ngập
nước Đầm Trà ổ nhằm
khôi phục nguồn lợi thủy
sản và phát triển bền vững
vùng ven đầm.
Từ điển bách khoa Việt
Nam
(Chuyên ngành Địa lý học )

NXB
Nông nghiệp,

Đồng tác giả

Đồng tác giả

1999

2000

NXB
Nông nghiệp,
NXB Từ điển
Bách khoa Hà
Nội

Đồng tác giả

In search of Future vision of
Đồng chủ biên
Hanoi city

Osaka University

T.1-1995,
T.2-2/2002,
T.3 - 2002,
T.4- -2003
…
2009

2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước (chỉ tính các tạp chí có mã số
chuẩn quốc tế ISSN):
Năm công
bố

STT

Tên công trình

1

Kết quả bước đầu về đánh giá hiện
trạng xói mòn và khả năng bảo vệ,cải
tạo đất của một số loai hình sản xuất

10

1988

Tên tạp chí
Tạp chí khoa học
Trường Đại học tổng

2

3

4

5

6

7

trên những
kiểu dạng địa lý gò, đồi Lạng
Giang,Hà Bắc.

hợp Hà Nội 1/1988
(ISSN 0866-8612)

Vai trò bảo vệ đất chống xói mòn của
cây trồng và các biện pháp canh tác
trên vùng đồi trung du Vĩnh Phú

1993

Thông báo khoa học
các trường đại học
1993
(ISSN0868.3034)

1996

Tạp chí khoa học
Đại Học quốc Gia Hà
Nội
(ISSN 0866-8612)

1997

Tạp chí khoa học
Đại Học quốc Gia Hà
Nội
(ISSN 0866-8612)

2002

Tạp chí khoa học
Đại Học quốc Gia Hà
Nội
2/2002
(ISSN 0866-8612)

2002

Tạp chí khoa học
Đại Học quốc Gia Hà
Nội N 0 -2/2002
(ISSN 0866-8612)

Nghiên cứu các đơn vị phân loại cảnh
quan Việt Nam tỷ lệ 1:1000 000 (đất
liền và biển)

Phân loại các tài liệu địa lý phục vụ
điều tra cơ bản và xử lý bằng kỹ
thuật máy tính với định hướng quy
hoạch sử dụng đất.
Quỹ sinh thái lãnh thổ với việc hình
thành mô hình kinh tế sinh thái ở
vùng núi dân tộc thuộc huyện
Sapa,tỉnh Lào Cai
Ruộng bậc thang ở vùng cao tỉnh Lào
Cai nhìn từ góc độ độ địa lý

Nghiên cứu cấu trúc cảnh quan lãnh
thổ huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
2002

8

9

10

Nghiên cứu phân loại cảnh quan nhân
sinh Việt nam.
Mô hình dự báo biến động sử dụng
đất.
Ứng dụng mô hình phân tích nhân tố
trong đánh giá thích nghi sinh thái
của đất đai đối với cây bông (Vùng
Cư Jut-tỉnh Đăk Lăk )

11

Tạp chí khoa học
Đại Học quốc Gia Hà
Nội N 0 -2/2002
(ISSN 0866-8612)

2002

Thông báo khoa học
các trường đại học
(ISSN0868.03034)

2002

Thông báo khoa học
các trường đại học
(ISSN0868.03034)

2003

Tạp chí Địa Chính
4/ 2003
(ISSN 0866-7705)

11

12

13

14

15

16

17

Quan hệ giữa sự thay đổi giá trị bền
vững và biến động cảnh quan nhân
sinh khu vực khai thác Apatít Cam
Đường, Lào Cai.
Vấn đề bố trí các điểm quần cư ở xã
Mường Vi (huyện Bát Xát,tỉnh Lào
Cai) trên quan điểm phòng chống tai
biến thiên nhiên.
Tiếp cận địa lý
trong nghiên cứu phát triển nông thôn
miền núi (ví dụ xã Mường Vi, huyện
Bát Xát, tỉnh Lào Cai)
Nghiên cứu hoạch định tổ chức không
gian phát triển kinh tế và sử dụng hợp
lý tài nguyên,bảo vệ môi trường cấp
tỉnh huyện (Nghiên cứu mẫu tỉnh Lào
Cai)
Mô hình tích hợp ALES - GIS trong
đánh giá cảnh quan phục vụ phát
triển cây trồng nông, lâm nghiệp
huyện Sapa, tỉnh Lào Cai
Land use change and related
problems under urbanization in
suburban area of Hanoi city (A case
study of Hoang Liet commune,
Hoang Mai district )

2003

2003

Tạp chí Khoa học
Đại học Quốc gia Hà
Nội 4/2003
(ISSN 0866-8612)

2004

Tạp chí Khoa học
Đại học Quốc gia Hà
Nội 4/2004
(ISSN 0866-8612)

2004

Tạp chí Khoa học
Đại học Quốc gia Hà
Nội 4AP/2004
(ISSN 0866-8612)

2004

Tạp chí Khoa học
Đại học Quốc gia Hà
Nội 4/2004
(ISSN 0866-8612)

2005

Tạp chí Khoa học
Đại học Quốc gia Hà
nội N 0 -1PT/2005
(ISSN 0866-8612)

Phân tích đắc điểm cảnh quan
Cụm xã vùng đệm Vườn quốc gia
Hoàng Liên.

Tạp chí Địa Chính
9/ 2003
(ISSN 0866-7705)

2005

Tạp chí Khoa học
Đại học Quốc gia Hà
nội N 0 -1PT/2005
(ISSN 0866-8612)

18

Đặc điểm thổ nhưỡng và tài nguyên
đát vùng sinh thái núi cao Sapa ,tỉnh
Lào Cai.

2005

Tạp chí Khoa học
Đại học Quốc gia Hà
Nội N 0 -1PT/2005
(ISSN 0866-8612)

19
20

Tiếp cận định lượng trong nghiên cứu
địa lý và ứng dụng.

2005

Tính đặc thù của cảnh quan ven biển
Thái Bình.
2005

Tạp chí các Khoa học
về Trái Đất 3/2005
Tạp chí Khoa học,
ĐHQGHN, Hà Nội
Số 5AP/ 2005.Đồng
tác giả
(ISSN 0866-8612)

12

21

22

23

24

Nghiên cứu quy hoạch nguồn nước
cấp cho thị xã Uông Bí đến năm
2020.

Tổ chức lãnh thổ du lịch sinh thái cấp
tỉnh (nghiên cứu điển hình tại tỉnh
Quảng Trị )

Mô hình hệ kinh tế sinh thái gia
trạibền vững trên dải cát ven biể n
huyê ̣n Quảng Ninh, tı̉nh Quảng Bı̀nh

2006

Tạp chí Khoa học,
Đại học Quốc gia Hà
Nội
No4 AP,2006
(ISSN 0866-8612)

2006

Tạp chí Khoa học,
Đại học Quốc gia Hà
Nội
No4 AP, 2006
(ISSN 0866-8612)

2013

Tiếp cận kinh tế sinh thái trong địa lý
ứng dụng
2014

25

26

Xác định không gian phát triển kinh
tế và bảo vệ môi trường thành phố
Móng Cái, tı̉nh Quảng Ninh theo tiế p
câ ̣n địa lý

2015

Diễn thế sinh thái cảnh quan huyện
miề n núi Quỳ Châu, tı̉nh Nghệ An
2015

Tạp chí Khoa học
ĐHQG Hà Nội. Các
Khoa học Trái đất và
Môi trường. Tập 29,
số 2 (2013),tr 55-86
(ISSN 0866-8612)
Khoa học phát triển
bền vững (25 năm
Việt Nam học theo
định hướng liên
ngành)
Tạp chí Khoa học
ĐHQG Hà Nội. Các
Khoa học Trái đất và
Môi trường. Tập 31,
số 1 (2015),tr 13-23
(ISSN 0866-8612)
Tạp chí Khoa học
ĐHQG Hà Nội. Các
Khoa học Trái đất và
Môi trường. Tập 31,
số 1S (2015)
(ISSN 0866-8612)

27

Địa chiến lược và vấn đề bảo đảm
quốc phòng - an ninh đới bờ biển Đà
Nẵng - Khánh Hòa

2015

Tạp chí Khoa học
ĐHQG Hà Nội. Các
Khoa học Trái đất và
Môi trường. Tập 31,
số 1S (2015), tr.4859 (ISSN 0866-8612)

2015

Tạp chí Khoa học
ĐHQG Hà Nội. Các
Khoa học Trái đất và
Môi trường. Tập 31,
số 1S (2015), tr 8293
(ISSN 0866-8612)

28
Đặc điểm phân bố và cấu trúc hệ sinh
thái đới bờ biển Đà Nẵng - Khánh
Hòa

13

29
. Nghiên cứu phát triển mô hình nuôi
chim yến vùng duyên hải Đà Nẵng Khánh Hòa

2015

Nghiên cứu phân hóa lãnh thổ tự
nhiên cho hoạch định không gian phát
triển kinh tế với sử dụng hợp lý tài
nguyên và bảo vệ môi trường đới bờ
biể n Đà Nẵng - Khánh Hòa

2015

30

Tiềm năng khoáng sản dải ven biển,
biển nông ven bờ từ Đà Nẵng đến
Khánh Hòa và một số vấn đề liên
quan đến khai thác gắn với bảo vệ
môi trường

31

2015

Tạp chí Khoa học
ĐHQG Hà Nội. Các
Khoa học Trái đất và
Môi trường. Tập 31,
số 1S (2015), tr 137147
(ISSN 0866-8612)
Tạp chí Khoa học
ĐHQG Hà Nội. Các
Khoa học Trái đất và
Môi trường. Tập 31,
số 1S (2015), tr 148157
(ISSN 0866-8612)
Tạp chí Khoa học
ĐHQG Hà Nội. Các
Khoa học Trái đất và
Môi trường. Tập 31,
số 1S (2015), tr 7278
(ISSN 0866-8612)

2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài:
STT

1

Năm công
bố

Tên công trình
Nitrogen cycle in tropical
agroecoystems
( A study scheme of N- cycle in
tropical terrestrial agroecoystems
in mid-and highlands of Vietnam)

1986

Tên tạp chí
UNEPEcosystem
management in
developing
countries
1986

2

Regional development and Rural
transformation
in the RED RIVER Delta
( Tiế ng Nhật )

2001

KONKONSHOIN
Vol.46,2001

3

A System of sustainable
indicators for the province of
Thai Binh , Vietnam

2013

An International
and
interdisciplinary
Jounal for
Quality-of-life
measurement

4

Ranking the Priority of Marine
Economic Activities in Small
Islands based on Fuzzy AHP:
Comparing Decision of Local
Residents and Authorities in Cu

2015

14

Journal of
Environment
Management and
Tourism.
Volume VI, Issue

Lao Bo Bai Island, Central
Vietnam
5

Spatial conflict and priority for
small-scale fisheries in near-shore
seascapes of the Central Coast
Vietnam

2(12) Winter
2015, pp. 297308
2016
Journal of
Geography and
Regional
planning. Vol.
9(3), March,
2016, pp. 28-35

2.4. Các báo cáo hội nghị (HN), hội thảo (HT) trong nước:
Năm công
bố

STT

Tên công trình

1

Ứng dụng các phương pháp phân
tích đa biến trong phân nhóm các
nông hộ miền núi theo trình độ phát
triển .

2005

Tên tạp chí
T. tập Báo cáo Hội
nghị ứng dụng toán
học toàn quốc lần
thứ 2, Hà Nội

2

Biến đổi và diễn thế nhân tác của
cảnh quan nhân sinh lãnh thổ
Kontum

2006

Tuyển tập các báo
cáo khoa học Hội
nghị khoa học Địa
lý toàn quốc lần 3

3

Đặc điểm Cảnh quan khai thác than
trên lưu vực vịnh Cửa Lục và những
vấn đề môi trường cấp bách.

2006

Tuyển tập các báo
cáo khoa học Hội
nghị khoa học Địa
lý toàn quốc lần 3

4

Đánh giá hiện trạng sức khỏe môi
trường khu vực đất thấp ven biển Hà
Nam, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng
Ninh.

5

Phân vùng môi trường phục vụ quản
lý khu Di sản Thiên nhiên Thế giới
Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

6

2008
2012

Tuyển tập các báo
cáo khoa học Hội
nghị khoa học Địa
lý toàn quốc lần 6,
Huế

2012

Kỷ yếu hội thảo
quốc tế lần thứ tư
Việt Nam trên
đường hội nhập và
phát triển bền vững,
Tập IV, 2012. Nhà
xuất bản Khoa học
xã hội, tr 118-134
Kỷ yếu Hội nghị
Địa lý toàn quốc lần
thứ 7, Thái Nguyên

Hoạch định không gian cho quản lý
tổng hợp đới bờ biển (Lấy ví dụ đới
bờ biển Trung Bộ Việt Nam.

7

Chim yến ở Nam Trung Bộ: đặc
điểm phân bố và định hướng bảo tồn,
phát triển.

15

Tuyển tập các báo
cáo, Hội nghị Khoa
học Địa lý toàn
quốc lần 4, Hà nô ̣i

2013

8
Liên kết vùng giữa Nam Trung Bộ
và Tây Nguyên cho phát triển du
lịch.

9

Đặc điểm và sự phân bố địa lý các
nguồn tài nguyên thiên nhiên khu
vực biển, hải đảo tỉnh Quảng Ngãi

2013

2014

Hà Nội, ngày
Xác nhận của
cơ quan chủ quản

10/2013, NXB
Khoa học Tự nhiên
và Công nghệ, tr
29-38
Kỷ yếu Hội nghị
Địa lý toàn quốc lần
thứ 7, Thái Nguyên
10/2013, NXB
Khoa học Tự nhiên
và Công nghệ, tr
1029-1040
Kỷ yếu Hội nghị địa
lý toàn quốc lần thứ
VIII, Thành phố Hồ
Chí Minh 11/2014,
tr 89-99

tháng

năm 20

Người khai kí tên
(Ghi rõ chức danh, học vị)

GS.TS Nguyễn Cao Huần
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