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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

  
I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC 

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Hương Giới tính:Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh:31/01/1979    Nơi sinh:Thanh Hoá  

Quê quán:Văn Tiến, Trấn Yên, Yên Bái    Dân tộc:Kinh 

Học vị cao nhất:Thạc sĩ                       Năm, nước nhận học vị: 2008, Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:....................      Năm bổ nhiệm:................................. 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):Phó chủ nhiệm bộ môn 

Đơn vị công tác:.Bộ môn Khoa học đất, khoa Lâm học. 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Bộ môn Khoa học đất, khoa Lâm học 

Điện thoại liên hệ:  CQ:.0433608422  NR:  0433 840691  DĐ: 0979414279 

Fax:  ................     Email: hoanghuongfuv@yahoo.com.vn; hoanghuongfuv@gmail.com 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Đại học Lâm nghiệp 

Ngành học:Lâm học 

Nước đào tạo: Việt Nam       Năm tốt nghiệp: 2001 

Bằng đại học 2:………………………….   Năm tốt nghiệp: ………………………. 

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Lâm sinh          Năm cấp bằng: 2008 

Nơi đào tạo: Đại học Lâm nghiệp 

- Tiến sĩ chuyên ngành: ……………….Năm cấp bằng: ………………..        

Nơi đào tạo: 

Tên luận án: 

3. Ngoại ngữ: 1. Anh C, B1 

2………………………… 

Mức độ sử dụng: Tốt 

Mức độ sử dụng:…………………….. 

4. Tin học Tin học B Mức độ sử dụng: Tốt 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Từ năm 2001 đến nay Bộ môn Khoa học đất, 

khoa Lâm học 

Giảng viên 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

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

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trƣờng) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 Phân chia lập địa đất tại huyên 

Cao Phong – Hoà Bình làm cơ 

sở cho chọn loại cây trồng phù 

hợp 

2005-2007 KHCN cấp Bộ. Cộng tác viên 

2 Quy hoạch sử dụng đất chi tiết 

giai đoạn 2006-2010 và định 

hướng sử dụng đất đến năm 

2020, huyện Chiêm Hoá, tỉnh 

Tuyên Quang. 

2005-2007 

Chương trình  phát 

triển kinh tế xã hội 

miền núi phía Bắc 

Cộng tác viên 

3 Nghiên cứu mối quan hệ giữa 

các chỉ tiêu sinh trưởng của 

Quế với một số tính chất của 

đất làm cơ sở phân hạng đất 

trồng Quế tại Văn Yên – Yên 

Bái 

2006-2008 

Chương trình phát 

triển kinh tế xã hội 

vùng cao 

Chủ trì 

4 
Nghiên cứu sự thích hợp của 

đất trồng hoa, cây cảnh tại khu 

vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí 

Minh và Quảng Trường Ba 

Đình. 

2009  Đề tài cấp cơ sở 

Cộng tác viên 

5 Nghiên cứu khả năng tích lũy 

và phân hủy chất hữu cơ thực 

vật ở rừng phòng hộ đầu nguồn 

thủy điện Sông Đà – Cộng tác 

viên 

2011-2013 Đề tài cấp cơ sở Cộng tác viên 

6 Nghiên cứu kĩ thuật gây trồng 

thầu dầu cho năng suất hạt cao 

trên đất Lâm nghiệp ở một số 

tỉnh phía Bắc Việt Nam. 

2011 - 2016 Đề tài cấp Bộ Cộng tác viên 

2. Các công trình khoa học đã công bố 

TT Tên công trình Năm công 

bố 

Tên tạp chí 

1 Bài giảng Thổ nhưỡng 2 2013  

2 “Đánh giá ảnh hưởng của dạng địa 

hình tới một số tính chất đất và sinh 

trưởng của cây trồng tại khu vực núi 

Luốt, Xuân Mai, Hà Nội” 

2011 Thông tin Khoa học, trường 

ĐHLN, số 1/2011 

3 “Nghiên cứu sinh trưởng và phát 

triển một số giống ngô nếp tại vườn 

2012 Thông tin Khoa học, trường 

ĐHLN, số 2/2012 
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ươm trường Đại học Lâm nghiệp” 

4 Nghiên cứu tính chất lí, hoá học đất 

làm cơ sở đề xuất biện pháp cải tạo 

và nâng cao độ phì cho đất trồng hoa, 

cây cảnh khu vực lăng Hồ Chí Minh 

và quảng trường Ba Đình. 

2015 Tạp chí KHLN, trường ĐHLN, 

số 1/2015 

V. GIAỈ THƢỞNG (về KHCN, về chất lượng sản phẩm,….liên quan đến đề tài, dự án 

tuyển chọn – nếu có) 

Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

  

 

 

Xác nhận của cơ quan 

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2016 

Ngƣời khai kí tên 

 

 

Nguyễn Hoàng Hƣơng 

 

 

 


