
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC 

Họ và tên:  Nguyễn Minh Thanh                                                   Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh:    23/01/1965                            Nơi sinh:    Trực Ninh, Nam Định  

Quê quán:   Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định                                  Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất:       Tiến sĩ                             Năm, nước nhận học vị: 2011 - Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:                      Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ: Giảng viên 

Đơn vị công tác: bộ môn Khoa học đất, khoa Lâm học, đại học Lâm nghiệp. 

Chỗ ở r: số 41, tổ 7, Tân Xuân, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội .                          

Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ:      0912662183 

Fax:                                                                      Email: thanhminhnguyen65@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 sinh      

Nước đào tạo:         Việt Nam                                     Năm tốt nghiệp: 1994 

Bằng đại học 2:                                            Năm tốt nghiệp: 

2. Sau đại học 

 Thạc sĩ chuyên ngành:     Lâm học                             Năm cấp bằng: 2004 

 Nơi đào tạo: Đại học Lâm nghiệp 

 Tiến sĩ chuyên ngành:    Lâm sinh                              Năm cấp bằng: 2011 

 Nơi đào tạo: đại học Lâm nghiệp 

 Tên luận án: Nghiên cứu cơ sở khoa học trồng thâm canh Mây nếp (Calamus 

tetradactylus Hance) dưới tán rừng tại một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.  

  

3. Ngoại ngữ: Anh văn Mức độ sử dụng: nghe, đọc khá tốt 

 III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

9/1994 - 4/1998 
Trường Trung học Lâm nghiệp Tây 

Nguyên 
Giảng viên 

4/1998 - 6/2004 
Trung tâm giống cây trồng tỉnh Hòa 

Bình 
Phó giám đốc 

6/2004 - 12/2010 
Viện Sinh thái rừng & Môi trường - 

Đại học Lâm nghiệp 

NCV, Phó trưởng phòng Tổng 

hợp 

1/2011 - nay Khoa Lâm học - đại học Lâm nghiệp Giảng viên 

 



 

 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, 

trƣờng) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

01 

Nghiên cứu xây dựng tiêu 

chuẩn rừng phòng hộ cho khu 

vực lòng hồ sông Đà 

1998 Tỉnh Cộng tác viên 

02 

Ứng dụng cộng nghệ sản xuất 

keo lai bằng hom tại tỉnh Hoà 

Bình 

1999 Tỉnh Chủ nhiệm 

03 

Nghiên cứu khảo 7nghiệm 

một số loài cây như: 24 xuất 

xứ Lát hoa tại xã Tú Sơn 

huyện Kim Bôi; Phi lao 

Trung Quốc và Thông Trung 

Quốc tạị thị xã Hoà Bình; các 

loài tre nhập nội tại huyện 

Cao Phong 

2002 Bộ Cộng tác viên 

04 

Thử nghiệm nhân giống sinh 

dưỡng một số loài cây như: 

Chè đắng, Xạ đen, Dây máu 

người, Tre lục trúc, Bát độ, 

Mắc coọc và ghép Giổi xanh 

tại xã Dân Chủ - Hoà Bình 

2003 Tỉnh Chủ nhiệm 

05 

Nghiên cứu tính đa dạng sinh 

học có sự tham gia của người 

dân tại khu bảo tồn thiên 

nhiên Thượng Tiến tỉnh Hoà 

Bình 

2003 
Tổ chức NaGao 

Nhật Bản 
Chủ nhiệm 

06 

Chuyển giao kỹ thuật nhân 

giống và trồng một số loài 

lâm sản ngoài gỗ: mây nếp, 

trám, sấu tại huyện Bắc 

Quang tỉnh Hà Giang 

2005 
Trung tâm khuyến 

nông Quốc gia 
Cộng tác viên 

07 

Thử nghiệm nhân giống loài 

giổi xanh (Michelia mediocris 

Dandy) bằng phương pháp 

ghép chồi tại vườn ươm đại 

học Lâm nghiệp 

2005 Cấp trường Chủ nhiệm 

07 Xây dựng mô hình rừng ổn 2007 Bộ Cộng tác viên 



định đại diện cho một số 

trạng thái rừng chính của các 

tỉnh thí điểm  để thực hiện dự 

án Chương trình thí điểm lâm 

nghiệp cộng đồng 

08 

Xây dựng phương pháp lập kế 

hoạch quản lý rừng bền vững 

tại Hòa Bình, Thái Nguyên và 

Thanh Hóa 

2007 Bộ Cộng tác viên 

09 

Nghiên cứu chọn giống và 

biện pháp kỹ thuật trồng thâm 

canh mây dưới tán rừng ở một 

số vùng sinh thái khác nhau 

2006 - 2010 Bộ Thư ký 

10 

Nghiên cứu xây dựng phương 

án điều chế rừng tự nhiên là 

rừng sản xuất tại vùng núi 

phía Bắc, Bắc Trung Bộ và 

Tây Nguyên 

2006 - 2010 Bộ Cộng tác viên 

11 
Công trình Đánh giá dự án 

661 vùng Bắc Trung bộ 
2010 Bộ Cộng tác viên 

12 

Đánh giá tính đa dạng sinh 

học và đề xuất một số giải 

pháp quản lý, bảo tồn và phát 

triển bền vững rừng đặc dụng 

Hương Sơn - Hà Nội 

2011 Thành phố Chủ nhiệm 

13 

Nghiên cứu khả năng tích lũy 

và phân hủy chất hữu cơ thực 

vật ở rừng phòng hộ đầu 

nguồn thủy điện Sông Đà 

2011 - 214 Bộ Chủ nhiệm 

14 

Nghiên cứu xây dựng phương 

án điều chế rừng tự nhiên là 

rừng sản xuất tại vùng núi 

phía Bắc, Bắc Trung Bộ và 

Tây Nguyên giai đoạn 2011 - 

2015 

2011 - 2015 Bộ Thư ký 

15 

Xác định mật độ và hoạt tính 

sinh học của một số nhóm vi 

sinh vật đất dưới các trạng 

thái thảm thực vật 

2014 Trường Chủ nhiệm 

16 

Cải thiện quản trị rừng nhằm 

đảm bảo tính bền vững của 

khí hậu tại xã Hua Păng và 

Chiềng Hắc, huyện Mộc 

2014 Tổ chức ICCO Cộng tác viên 



Châu, tỉnh Sơn La” 

17 

Xây dựng mô hình thí điểm 

giao đất cho cộng đồng các 

tỉnh Bình Định và Quảng 

Ngãi 

2014 WB3 tài trợ Cộng tác viên 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

TT Tên công trình 
Năm 

công bố 

Là tác giả 

hoặc đồng 

tác giả 

Tên tạp chí 

1 
Song mây ở Việt Nam: thực trạng và 

giải pháp phát triển 
2006 Tác giả 

Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

2 

Phân chia điều kiện lập địa theo mức 

độ thích hợp loài Mây nếp tại xã Sơn 

Kim, Hương Sơn, Hà Tĩnh 

2006 Đồng tác giả 
Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

3 
Một số đặc điểm sinh học và phương 

pháp bảo quản hạt Mây nếp 
2008 Tác giả 

Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

4 
Một số đặc điểm sinh lý, sinh thái loài 

Mây nếp 
2008 Đồng tác giả 

Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

5 

Ảnh hưởng của ánh sáng và hỗn hợp 

ruột bầu tới sinh trưởng loài Mây nếp 

ở giai đoạn vườn ươm 

2008 Đồng tác giả 
Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

6 
Xác định nhanh và sớm giới tính loài 

Mây nếp 
2009 Đồng tác giả 

Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

7 
Nghiên cứu sự đa hình di truyền của 

một số xuất xứ loài Mây nước 
2009 Đồng tác giả 

Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

8 

Sử dụng kỹ thuật RAPD trong nghiên 

cứu đa dạng di truyền của một số xuất 

xứ loài Mây nếp 

2009 Đồng tác giả 
Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

9 

Nghiên cứu đặc điểm tái sinh phục vụ 

ĐCR tại xã Do Nhân - Tân Lạc - Hòa 

Bình 

2009 Đồng tác giả 
Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

10 

Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất 

mô hình cấu trúc rừng định hướng tại 

công ty LN Con Cuông - Nghệ An 

2009 Đồng tác giả 
Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

11 

Ảnh hưởng của tuổi cây con xuất vườn 

và ánh sáng đến sinh trưởng của Mây 

nếp (C.tetradactylus Hance) trồng 

dưới tán rừng 

2011 Tác giả  Kinh tế Sinh Thái 



12 

Cơ sở sinh thái học phân chia điều 

kiện lập địa thích hợp cho loài Mây 

nếp tại một số địa phương phía Bắc 

Việt Nam 

2011 Đồng tác giả 
Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

13 

Nghiên cứu giải pháp điều tiết cấu trúc 

và tái sinh phục vụ điều chế rừng tại 

công ty lâm nghiệp Mai Sơn - Bắc 

Giang 

2011 Đồng tác giả 
Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

14 

Nghiên cứu xây dựng mô hình cấu 

trúc rừng định hướng phục vụ điều chế 

rừng tại lâm trường Măng Đen - Kon 

Tum 

2011 Đồng tác giả 
Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

15 
Kỹ thuật bảo tồn và phát triển tài 

nguyên song mây ở Việt Nam 
2011 Đồng tác giả 

Nhà xuất bản Nông 

nghiệp 

16 
Hướng dẫn kỹ thuật lâm sinh áp dụng 

cho rừng cộng đồng 
2008 Đồng tác giả 

Nhà xuất bản Nông 

nghiệp 

17 

Nghiên cứu tăng trưởng thảm thực vật 

rừng tự nhiên lá rộng thường xanh giai 

đoạn 2006 - 2010 phục vụ điều chế 

rừng tại Lục Nam - Bắc Giang 

2012 Đồng tác giả 
Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

18 

Kết quả bước đầu nghiên cứu chọn 

xuất xứ Mây nếp (Calamus 

tetradactylus Hance) 

2012 Tác giả 
Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

19 

Nghiên cứu xác định nhu cầu dinh 

dưỡng và tỷ lệ che bóng cho loài Mây 

nếp (C.tetradactylus Hance) ở các tuổi 

khác nhau 

2012 Đồng tác giả 

Thông tin khoa học 

Lâm nghiệp - trường 

ĐHLN 

20 

Ảnh hưởng hoạt động làng nghề Vạn 

Phúc đến một số tính chất nước và 

trầm tích sông Nhuệ (thuộc địa phận 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) 

2013 Tác giả 
Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

21 

Tính chất vật lý, hóa hóa học cơ bản 

của đất dưới một số trạng thái thảm 

thực vật tại xã Vầy Nưa, huyện Đà 

Bắc, tỉnh Hòa Bình 

2013 Tác giả 
Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

22 

Ảnh hưởng của một số trạng thái thảm 

thực vật đến môi trường đất tại xã Vầy 

Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình 

2013 Đồng tác giả 
Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

23 
Một số tính chất cơ bản của đất dưới 

tán rừng tự nhiên phục hồi tại Con 
2014 Đồng tác giả 

Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 



Cuông, Nghệ An 

24 

Một số đặc điểm của vi sinh vật đất 

dưới các trạng thái thảm thực vật rừng 

ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình 

2014 Đồng tác giả 
Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

25 

Nghiên cứu một số tính chất cơ lý, hóa 

học của loài Mây nếp (Calamus 

tetradactylus Hance) và Mây nước 

(Daemonorops poilanei J.Dransf) 

2014 Đồng tác giả 
Khoa học và công nghệ 

Lâm nghiệp 

26 

Xây dựng cơ sở khoa học cho điều tra 

sinh khối và các bon cây đứng rừng tự 

nhiên lá rộng thường xanh vùng Tây 

Nguyên, Việt Nam 

2014 Đồng tác giả 
Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

27 

Nghiên cứu một số đặc điểm của tỷ lệ 

sinh khối khô/sinh khối tươi cây gỗ 

rừng tự nhiên lá rộng thường xanh ở 

Việt Nam 

2015 Đồng tác giả 
Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

28 

Đặc điểm của đất dưới một số trạng 

thái thảm thực vật tại Do Nhân, Tân 

lạc, Hòa Bình 

2015 Đồng tác giả 
Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

   

 

Xác nhận của cơ quan 

Hà Nội, ngày  10   tháng    08   năm 2015 

                                        Ngƣời khai kí tên 

 

 

 

              TS. Nguyễn Minh Thanh 

 

 

 


