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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

CỦA CÁ NHÂN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN1  
 

ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ                

ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC HIỆN CHÍNH NHIỆM VỤ2 
          

1. Họ và tên: NGUYỄN TRUNG THÀNH 

2. Năm sinh: 1978                                                              3. Nam/Nữ: Nam 

4. Học hàm:                                                               Năm được phong học hàm: 

    Học vị: Thạc sĩ                                                      Năm đạt học vị: 2011 

5. Chức danh nghiên cứu: 

    Chức vụ: Phó Viện trưởng kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Tri thức Xanh 

6. Điện thoại: Tổ chức: 02466507374                                             Mobile: 0982112045 

7. Fax:                                                                                              E-mail: info@essi.org.vn 

8. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm:  

     Tên tổ chức: Viện Khoa học Môi trường và Xã hội 

     Tên người Lãnh đạo: PGS.TS Nguyễn Đức Bách                                   

     Điện thoại người Lãnh đạo: 0936311656 

     Địa chỉ tổ chức: Số 44ª, Phố Đông Quan, Phường Ngĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

9. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học Đại học KTQD Quản trị Kinh doanh 2006 

Thạc sỹ Học viện Chính trị - Hành 

chính quốc gia HCM 

Quản lý Hành chính 

công 

2011 

Tiến sỹ Học viện Khoa học xã hội Luật học 2019 

Thực tập sinh khoa học    

10. Quá trình công tác 

Thời gian 

(Từ năm ... đến năm...) 
Vị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức 

2001-2006 Phòng Dự án Tổng Công ty Phát triển 

nhà Hà Nội  

Số 34 Hai Bà Trưng, HN 

Năm 2007 – 9/2008 Trợ lý Giám đốc Công ty Thanh Bình – 

Bộ Quốc phòng 

Ba Đình – Hà Nội 

Từ tháng 10/2008 đến 

nay 

Phó Viện Trưởng; 

Phó TBT, TBT Tạp 

chí Tri Thức Xanh 

- Viện Khoa học Môi 

trường và Xã hội 

- Tạp chí Tri thức Xanh 

Số 44ª, Phố Đông Quan, P. 

Ngĩa Đô, Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

                                                           
1 Mẫu Lý lịch này dùng cho các cá nhân đăng ký chủ nhiệm hoặc tham gia thực hiện chính đề tài/đề án hoặc dự án 

SXTN cấp Quốc gia. Lý lịch được trình bày và in ra trên khổ giấy A4.  
2 Nếu đăng ký tham gia, ghi số thứ tự theo mục 12 bản thuyết minh đề tài KHCN hoặc mục 11 bản thuyết minh đề 

tài KHXH/đề án hoặc mục 11 bản Thuyết minh dự án SXTN tương ứng. 
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11. Các công trình công bố chủ yếu (liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên 

quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký trong 5 năm gần nhất) 

TT 
Tên công trình 

(bài báo, công trình...) 

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả 

công trình 

Nơi công bố 

(tên tạp chí đã đăng 

công trình) 

Năm công bố 

1 

Quyền được hưởng an 

sinh xã hội dưới góc nhìn 

từ luật nhân quyền quốc tế 

và pháp luật Việt Nam 

Tác giả 

Tạp trí Tri thức xanh, 

Số tháng 6/2013, từ 

trang 64-69 

2013 

2 

Thực trạng Quyền tiếp cận 

thông tin trong lĩnh vực đất 

đai ở Việt Nam hiện nay 

Tác giả 

Tạp chí Nội chính – 

Ban Nội chính TW, Số 

29 tháng 12/2015, từ 

trang 46 - 49 

2015 

3 

Quyền tiếp cận thông tin – 

Từ lý luận đến thực tiễn ở 

Việt Nam 

Tác giả 

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam – Bộ 

KHCN, Tập 2, số 12 tháng 

12/2015. Từ trang 49-56 

2015 

4 

Giải pháp hạn chế những 

tác động tiêu cực của di 

dân tự phát trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng 

Tác giả 

Tạp chí Tri thức Xanh, 

Số tháng 8/2015, từ 

trang 80-85 

2015 

5 

Sách chuyên khảo: Quyền 

tiếp cận thông tin - lý luận 

và thực tiễn 

Đồng tác giả 
Nhà xuất bản Đại học 

Quốc gia Hà Nội 
2016 

6 

Nhà nước kiến tạo phát 

triển – Từ lý luận đến thực 

tiễn ở Việt Nam 

Tác giả 

Tạp chí Nội chính – 

Ban Nội chính TW, Số 

48 tháng 9/2017, từ 

trang 21 - 23 

2017 

7 

Giảm nghèo bền vững cho 

đồng bào dân tộc thiểu số 

tỉnh Thái Nguyên – Thực 

trạng và Giải pháp 

Tác giả 
Tạp chí Dân tộc số 210, 

từ trang 14 - 19 
2018 

12. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp 

bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có) 

TT Tên và nội dung văn bằng  Năm cấp văn bằng 

 .....  

13. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có) 

TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng 
Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

 ....   
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14. Các đề tài đã chủ trì hoặc tham gia (trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của 

đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu có) 

Tên đề tài đã chủ trì 
Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

Thuộc Chương trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu, chưa 

nghiệm thu) 

Quản lý nhà nước về 

sinh kế của nông dân 

nông thôn Hà Nội trong 

quá trình đô thị hóa 

2010-2011 
Học viện CT - HC Quốc 

gia Hồ Chí Minh 
Đã nghiệm thu 

Phát triển bền vững 

TP. Cần Thơ: Thực 

trạng và giải pháp 

2013-2014 Cấp tỉnh Đã nghiệm thu 

Tác động của di dân tự 

phát đến phát triển 

kinh tế - xã hội của 

các cộng đồng bản địa 

tỉnh Lâm Đồng 

2014 - 2015 Cấp tỉnh Đã nghiệm thu 

Đề xuất các giải pháp, 

kiến nghị nhằm đảm 

bảo thực thi quyền 

tiếp cận thông tin ở 

Việt Nam hiện nay 

2015 

Đề tài nhánh của đề tài 

KX.03.17/11-15 thuộc 

Chương trình KX 03/11-15 

Đã nghiệm thu 

Thực trạng tiếp cận 

thông tin thông qua 

một số lĩnh vực ở Việt 

Nam hiện nay 

2015 

Đề tài nhánh của đề tài 

KX.03.17/11-15 thuộc 

Chương trình KX 03/11-15 

Đã nghiệm thu 

Thực trạng các kênh 

tiếp cận thông tin ở 

Việt Nam hiện nay 
2015 

Đề tài nhánh của đề tài 

KX.03.17/11-15 thuộc 

Chương trình KX 03/11-15 

Đã nghiệm thu 

Giải pháp giảm nghèo 

bền vững cho đồng 

bào dân tộc thiếu số 

tỉnh Thái Nguyên 

2017 -2018 Cấp tỉnh Đã nghiệm thu 

Đánh giá thực trạng và 

đề xuất giải pháp nâng 

cao hiệu quả xuất khẩu 

hàng hóa tại chỗ qua 

du lịch tại Lâm Đồng 

2017 -2018 Cấp tỉnh Đang thực hiện 
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Tên đề tài đã tham gia 
Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

Thuộc  Chương trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu, chưa 

nghiệm thu) 

Đánh giá sự tác động ảnh 

hưởng của kinh tế xã hội 

vùng đồng bào dân tộc ít 

người ở các tỉnh miền núi 

phía Bắc khi Việt Nam 

gia nhập WTO. 

2009 Cấp bộ Đã nghiệm thu. 

Nghiên cứu công tác 

thực hiện chính sách 

dân tộc của Đảng và 

Nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn 

2009 Cấp tỉnh Đã nghiệm thu. 

Tác động của hội nhập 

kinh tế đến bảo tồn và 

phát triển ngành nghề 

thủ công truyền thống 

của cộng đồng cư dân 

bản địa Đắk Lắk 

2009 - 2010 Cấp tỉnh Đã nghiệm thu 

Quy hoạch phát triển tổng 

thể kinh tế - xã hội thành 

phố Kon Tum, giai đoạn 

2011-2020, định hướng 

đến năm 2025 

2009-2011 Cấp tỉnh Đã hoàn thiện 

Nghiên cứu sự tác 

động của kinh tế thị 

trường đến lễ hội tín 

ngưỡng của người Ê 

Đê ở Đăk Lăk hiện nay 

2010-2011 Cấp tỉnh Đã nghiệm thu 

Quy hoạch tổng thể 

phát triển du lịch tỉnh 

Đắk Lắk giai đoạn 

2010 - 2020 và định 

hướng đến năm 2030. 

2010-2011 Cấp tỉnh Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu phát triển 

du lịch cộng đồng gắn 

với xóa đói giảm nghèo 

ở miền Tây Nghệ An 

2012-2013 Cấp tỉnh Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu đề xuất các giải 

pháp đào tạo và sử dụng 

nguồn nhân lực trí thức 

đồng bào dân tộc thiểu số 

tại chỗ tỉnh Đăk Lăk 

2013-2014 Cấp tỉnh Đã nghiệm thu 



Biểu B1-4-LLCN, Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN 
 

5 

Quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã 

hội và bảo vệ môi 

trường huyện Thăng 

Bình, tỉnh Quảng Nam 

2012-2013 Cấp Tỉnh Đã nghiệm thu 

Những vấn đề lý luận 

và thực tiễn về quyền 

tiếp cận thông tin ở 

nước ta hiện nay 

2014 - 2015 
Cấp Nhà nước thuộc 

Chương trình KX 03/11-15 
Đã nghiệm thu 

Công khai, minh bạch và 

trách nhiệm giải trình 

trong tổ chức và hoạt 

động của các cơ quan 

hành chính nhà nước đáp 

ứng yêu cầu xây dựng 

nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa 

2018 -2020 
Cấp Nhà nước thuộc 

Chương trình KX 01/16-20 
Đang thực hiện 

15. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài/đề án, dự án 

đăng ký - nếu có) 

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

 ...  

16. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (liên quan đến đề tài, dự án 

đăng ký - nếu có)  

... 

Hà Nội, ngày ....... tháng 11 năm 2018 

TỔ CHỨC - NƠI  LÀM VIỆC CỦA CÁ 

NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC 

HIỆN CHÍNH ĐỀ TÀI3 

(Xác nhận và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Đức Bách 

Viện đồng ý và sẽ dành thời gian cần thiết để Ông 

Nguyễn Trung Thành tham gia thực hiện đề tài. 

CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ  

THAM GIA THỰC HIỆN CHÍNH ĐỀ TÀI 

(Họ, tên và chữ ký) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Thành 

 

                                                           
3 Nhµ khoa häc kh«ng thuéc tæ chøc KH&CN nµo th× kh«ng cÇn lµm thñ tôc x¸c nhËn nµy. 


