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LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 
Họ và tên: Trần Văn Trường   Giới tính: Nam 
Ngày, tháng, năm sinh: 11/07/1983  Nơi sinh: Trực Ninh, Nam Định  
Quê quán: Trực Mỹ, Trực Ninh, Nam Định Dân tộc: Kinh 
Học vị cao nhất: Tiến sĩ    Năm, nước nhận học vị: 2016, Pháp 
Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): 
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Địa lý, Trường Đại học 
Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội  
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc 
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ:  
Fax:                                                                      Email: truongtv.geog@gmail.com 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 
1. Đại học: 
Hệ đào tạo: Chính quy; Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học 
Quốc gia Hà Nội; Ngành học: Địa lý; Nước đào tạo: Việt Nam; Năm tốt nghiệp: 
2005. 
2. Sau đại học 
- Thạc sĩ chuyên ngành: Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; Năm cấp 

bằng: 2007; Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia 
Hà Nội. 

- Tiến sĩ chuyên ngành: Địa lý và quy hoạch; Năm cấp bằng: 2016; Nơi đào tạo: Đại 
học Toulouse, Toulouse, Pháp; 
Tên luận án: Industrialisation-urbanisation et conséquences environnementales en 
baie d’Halong, Vietnam  
3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

2. Tiếng Pháp 
Mức độ sử dụng: Thành thạo 
Mức độ sử dụng: Thành thạo 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2005-nay Bộ môn Sinh thái Cảnh quan 
và Môi trường, Khoa Địa lý, 
Trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên, ĐHQG Hà Nội 

Giảng dạy và nghiên cứu 
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IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 
TT Tên đề tài nghiên cứu  Năm bắt 

đầu/Năm 
hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 
Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 
tham gia trong đề 

tài 
1.  Luận cứ khoa học cho việc 

thiết lập và giải pháp quản 
lý hành lang bảo vệ bờ biển 
Việt Nam 

2017-2020 Đề tài Nhà nước 
thuộc chương 

trình KC09/16-20  

Thư ký khoa học 

2.  Nghiên cứu, thiết lập hành 
lang bảo vệ bờ biển tỉnh Phú 
Yên  

2017-2018 Dự án cấp tỉnh 
Phú Yên 

Thư ký 

3.  Nghiên cứu xây dựng khu 
bảo tồn đất ngập nước Đồng 
Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh 
Quảng Ninh 

2016-2017 Đề tài cấp tỉnh 
Quảng Ninh Thành viên 

4.  Luận cứ khoa học cho phát 
triển kinh tế với sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên và bảo 
vệ môi trường đới bờ biển 
Đà Nẵng – Khánh Hòa, mã 
số KC.09.12/11-15 

2012- 20115 Chương trình  
Khoa học và 
Công nghệ phục 
vụ phát triển kinh 
tế biển, mã số 
KC.09/ 11-15 

Thành viên 

5.  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 tỉnh Quảng 
Ngãi”, mã số 105.07-
2013.19 

2013-2016 Quỹ phát triển 
Khoa học và công 
nghệ Quốc gia, 
NAFOSTED 

Thành viên 

6.  Quy hoạch bảo vệ môi 
trường  thành phố Hạ Long  
tỉnh Quảng Ninh đến 2020, 
tầm nhìn đến 2030 

2014 UBND tỉnh 
Quảng Ninh  

Thành viên 

7.  Quy hoạch bảo vệ môi 
trường huyện Đầm Hà  tỉnh 
Quảng Ninh đến 2020, tầm 
nhìn đến 2030 

2013 -  2014 UBND tỉnh 
Quảng Ninh  

Thành viên 

8.  Quy hoạch bảo vệ môi 
trường huyện Cô Tô tỉnh 
Quảng Ninh đến 2020, tầm 
nhìn đến 2030 

2013 -  2014 UBND tỉnh 
Quảng Ninh  

Thành viên 

9.  Quy hoạch bảo vệ môi 
trường huyện Vân Đồn  tỉnh 

2013 -  2014 UBND tỉnh 
Quảng Ninh  

Thành viên 
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Quảng Ninh đến 2020, tầm 
nhìn đến 2030 

10.  Đánh giá môi trường chiến 
lược đề án Quy hoạch tổng 
bthể PTKTXH tinmhr 
Quảng Ninh đến năm 2020 
và tầm nhìn đến năm 2030 

2012 -  2013 UBND tỉnh 
Quảng Ninh  

Thành viên 

11.  Quy hoạch bảo vệ môi 
trường huyện Đông Triều 
tỉnh Quảng Ninh đến 2020, 
tầm nhìn đến 2030 

2012-2013 UBND tỉnh 
Quảng Ninh  

Thành viên 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  
TT Tên công trıǹh Năm công 

bố 
Tên tap̣ chı́ 

1 Đô thị hóa – công nghiệp 
hóa và các hậu quả môi 
trường tại khu vực vịnh Hạ 
Long, Việt Nam 
(Urbanisation-
industrialisation et 
consequences 
environnementales en baie 
d’Ha Long, Vietnam)  

2016 Đại học Toulouse, Cộng hòa Pháp 

2 Urban expansion and 
landscape change analysis 
using remote sensing and 
survey: A case study in Ha 
Long bay area, Vietnam 

2016 2016 Eighth International Conference 
on Knowledge and Systems 
Engineering (KSE) 

3 Tiếp cận phân tích đa biến 
trong phân tích và đánh giá 
dữ liệu khảo sát địa lý tự 
nhiên tại khu vực rừng ngập 
mặn xã Đồng Rui, huyện 
Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh  

2016 Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc 
lần thứ 9 

4 Tiếp cận cảnh quan trong 
xây dựng các mô hình hệ 
kinh tế sinh thái thích ứng 
với biến đổi khí hậu 

2017 Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: 
Nghiên cứu cơ sở khoa học về lý luận 
và thực tiễn xây dựng mô hình phát 
triển kinh tế thích ứng với xâm nhập 
mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu 

 
Xác nhận của cơ quan 

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017  
Người khai kí tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 
 
 
 

                          TS. Trần Văn Trường 
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