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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

  CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1. Họ và tên:  PHẠM THẾ ANH 

2. Năm sinh:    1980                                                          3. Nam/Nữ: Nam 

4.  Học hàm:                                                               Năm được phong: 

     Học vị:   Tiến sĩ                                                    Năm đạt học vị: 2015 

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: 

 Khoa học Tự nhiên          Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ           Khoa học Y dược                       

 Khoa học Xã hội              Khoa học Nhân văn                                Khoa học Nông nghiệp               

 Mã chuyên ngành KH&CN: 4 0  4 0 1  Tên gọi: Lâm sinh 

6. Chức danh nghiên cứu:                                                     Chức vụ hiện nay: Giảng viên 

7. Địa chỉ nhà riêng: Số 32 tổ 4 - Tân Xuân, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 

    Điện thoại NR: 0433.840.288                                      ; CQ:                   ; Mobile:  0936.063.353 

    E-mail: keodtra@gmail.com 

8. Cơ quan - nơi  làm việc của cá nhân:  

    Tên cơ quan:    Trường Đại học Lâm nghiệp      

    Tên người đứng đầu:  GS.TS Trần Văn Chứ                  

    Địa chỉ cơ quan: Thị trấn Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Nội 

    Điện thoại: 0433 840 233        ;Fax:    0433 840 063           ;Website: www.vfu.edu.vn 

9. Quá trình đào tạo  

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp 

Đại học Đại học Lâm nghiệp Lâm học 2002 

Thạc sỹ Đại học Lâm nghiệp Lâm học 2007 

Tiến sỹ Đại học Lâm nghiệp 
Điều tra và quy 

hoạch rừng 2015 
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Thực tập sinh khoa học    

 

10. Trình độ ngoại ngữ 

TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết 

1 Anh văn TB TB TB TB 

11. Quá trình công tác 

Từ 12/2002 đến nay Giảng viên Điều tra, sản lượng rừng Trường Đại học Lâm nghiệp 

12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố 

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 ) 
Năm công bố 

1 

Lựa chọn phương trình xác định 

thể tích thân cây khai thác phổ 

biến trong rừng tự nhiên vùng Bắc 

Trung bộ 

Đồng tác giả Tạp chí NN & PTNT 2012 

2 

Nghiên cứu đặc điểm hình số tự 

nhiên làm cơ sở lập biểu thể tích 

thân, cành, ngọn một số loài cây 

khai thác phổ biến vùng Bắc 

Trung bộ 

Tác giả Tạp chí NN & PTNT 2012 

3 

Xác định một số đặc điểm cơ bản 

của hình số tự nhiên làm cơ sở lập 

biểu thể tích cho một số loài cây 

đang được khai thác chủ yếu ở 

rừng tự nhiên của Việt Nam 

Đồng tác giả Tạp chí NN & PTNT 2011 

4 

Nghiên cứu phương pháp điều tra 

thể tích cành cho một số loài cây 

đang được khai thác chủ yếu ở 

rừng tự nhiên của Việt Nam 

Đồng tác giả Tạp chí NN & PTNT 2011 

5 

Xác định tỷ lệ các loại gỗ lợi dụng 

thân cây cho một số loài cây đang 

được khai thác chủ yếu ở rừng tự 

nhiên của Việt Nam 

Đồng tác giả Tạp chí NN & PTNT 2011 

6 Ước tính tăng trưởng và dự đoán Đồng tác giả Tạp chí khoa học và 2014 
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lượng cac bon tích lũy trong rừng 

gỗ tự nhiên lá rộng thường xanh 

tại Mộc Châu – Sơn La. 

công nghệ Lâm 

nghiệp 

7 

Xây dựng cơ sở khoa học cho điều 

tra sinh khối và các bon cây đứng 

rừng tự nhiên lá rộng thường xanh 

vùng Nam trung bộ Việt Nam 

Đồng tác giả 

Tạp chí khoa học và 

công nghệ Lâm 

nghiệp 

2014 

13. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ 

KH&CN đã tham gia 

Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

Thuộc Chương 

trình (nếu có) 

Tình trạng 

(đã nghiệm thu, chưa 

nghiệm thu) 

Hoàn thiện phương pháp xác định 

tăng trưởng và dự đoán sản lượng 

rừng tự nhiên ở Việt Nam 

2008 - 2010 Đề tài cấp bộ Đã nghiệm thu 

Xây dựng biểu thể tích gỗ thân, 

cành, ngọn cây đứng cho một số 

loài cây khai thác  chủ yếu trong 

rừng tự nhiên ở Việt Nam 

2009 - 2011 Đề tài cấp bộ Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu mối liên hệ giữa sinh 

trưởng với đặc tính cơ lí hóa của 

loài Mỡ và Sa mộc 

2004 - 2006 Đề tài cấp bộ Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu phương trình sinh 

trưởng ước tính trữ lượng Cacbon 

rừng tự nhiên ở Việt Nam 

2011-2012 Dự án FAO Đã hoàn thành 

14. Giải thưởng 

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

1 Giải nhất sinh viên NCKH toàn quốc  2001 

2 Giải nhất VIFOTEC 2001 

3 Huy chương tuổi trẻ sáng tạo (TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) 2001 

Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác. 

Hà nội, ngày 5 tháng 9 năm 2016 

KÝ TÊN 
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Phạm Thế Anh 


