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®¨ng ký Tham gia thùc hiÖn §Ò tµi, dù ¸n SXTN :

x

1. Họ và tên: PHẠM THANH HÀ
2. Ngày sinh: 1982.
3. Giới tính: Nam
4. Học hàm:
Học vị:

N¨m ®-îc phong häc hµm:
Thạc sĩ

N¨m ®¹t häc vÞ: 2010

5. Chøc danh nghiªn cøu: Giảng viên
Chøcvô:
6. §Þa chØ nhµ riªng: Số 15B tổ 8 khu Chiến Thắng, Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
7. §iÖn tho¹i: CQ: 0433 720 076

; Di động: 0989883307

; NR: 0466751005

8. Fax: 0433 840 063

E-mail: hacrungvfu@gmail.com

9. C¬ quan - n¬i lµm viÖc cña c¸ nh©n ®¨ng ký chñ nhiÖm §Ò tµi, Dù ¸n:
Tªn C¬ quan: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam
Tªn ng-êi L·nh ®¹o: PGS.TS Trần Văn Chứ
§iÖn tho¹i ng-êi L·nh ®¹o: 0433 840 233
§Þa chØ C¬ quan: Thị trấn Xuân Mai- Chương Mỹ- Hà Nội
10. Qu¸ tr×nh ®µo t¹o
BËc ®µo t¹o

N¬i ®µo t¹o

Chuyªn m«n

N¨m tèt nghiÖp

§¹i häc

Trường ĐH Lâm nghiệp Quản lý TNR&MT

2004

Th¹c sü

Trường ĐH Lâm nghiệp Quản lý bảo vệ tài
nguyên rừng

2010

11. Qu¸ tr×nh c«ng t¸c
Thêi gian
(Tõ n¨m ... ®Õn n¨m...)
2005-nay

1

VÞ trÝ c«ng t¸c
Cán bộ giảng
dạy, nghiên cứu

C¬ quan c«ng t¸c
Khoa Quản lý
TNR&MT-Trường

§Þa chØ C¬ quan
Thị trấn Xuân MaiChương Mỹ- Hà Nội

MÉu Lý lÞch nµy dïng cho c¸c c¸ nh©n ®¨ng ký chñ tr× hoÆc tham gia thùc hiÖn chÝnh ®Ò tµi KHCN hoÆc dù
¸n SXTN (gäi t¾t lµ dù ¸n). Lý lÞch ®-îc tr×nh bµy vµ in ra trªn khæ giÊy A4.

khoa học

ĐH Lâm nghiệp

12. C¸c c«ng tr×nh c«ng bè chñ yÕu
(liÖt kª tèi ®a 05 c«ng tr×nh tiªu biÓu ®· c«ng bè liªn quan ®Õn ®Ò tµi, dù ¸n tuyÓn chän trong 5
n¨m gÇn nhÊt)

TT

Tªn c«ng tr×nh
(bµi b¸o, c«ng tr×nh...)

Lµ t¸c gi¶ hoÆc
lµ ®ång t¸c gi¶
c«ng tr×nh

N¬i c«ng bè
(tªn t¹p chÝ ®· ®¨ng
c«ng tr×nh)

N¨m c«ng bè

1

Bµi gi¶ng Ph©n lo¹i
LSNG cho chuyªn m«n
ho¸ LSNG

Đồng tác giả

Trường ĐH Lâm nghiệp

2006

2

Sæ tay h-íng dÉn nhËn
biÕt c©y quý hiÕm” theo
NghÞ ®Þnh 32/2006/N§CP

Đồng tác giả

Nhà xuất bản Nông
nghiệp

2006

3

Hỏi đáp về kỹ thuật
trồng, chăm sóc, khai
thác và chế biến tre
(Bản dịch từ tiếng
Trung Quốc)

Tham gia

Nhà xuất bản Nông
nghiệp

2006

4

Kü thuËt g©y trång mét
sè loµi c©y LSNG cã gi¸
trÞ kinh tÕ

Đồng tác giả

Nhà xuất bản Nông
nghiệp

2007

5

Giáo trình Lâm sản
ngoài gỗ

Đồng tác giả

Nhà xuất bản Nông
nghiệp

2009

6

Nghiên cứu đa dạng
thành phần loài thực vật
bậc cao có mạch khu
vực núi đá vôi xã Kim
Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh
Bắc Kạn

Tác giả

Báo cáo khoa học Hội
nghị toàn quốc lần thứ
nhất hệ thống Bảo tàng
thiên nhiên Việt Nam

2011

7
13. Sè l-îng v¨n b»ng b¶o hé së h÷u trÝ tuÖ ®· ®-îc cÊp
(liªn quan ®Õn ®Ò tµi, dù ¸n tuyÓn chän - nÕu cã)
TT

Tªn vµ néi dung v¨n b»ng

N¨m cÊp v¨n b»ng

1
14. Sè c«ng tr×nh ®-îc ¸p dông trong thùc tiÔn
(liªn quan ®Õn ®Ò tµi, dù ¸n tuyÓn chän - nÕu cã)
TT
1

Tªn c«ng tr×nh

H×nh thøc, quy m«, ®Þa chØ ¸p dông

X©y dùng M« h×nh M« h×nh diÖn tÝch 3 ha, lµ ®Þa bµn
2

Thêi gian
(b¾t ®Çu - kÕt thóc)
2008-2011

trång c©y d-îc liÖu, nghiªn cøu vµ häc tËp t¹i tr-êng §¹i
c©y thùc phÈm, c©y häc L©m nghiÖp
cho sîi
15. C¸c ®Ò tµi, dù ¸n, nhiÖm vô kh¸c ®· chñ tr× hoÆc tham gia
(trong 5 n¨m gÇn ®©y thuéc lÜnh vùc nghiªn cøu cña ®Ò tµi, dù ¸n tuyÓn chän - nÕu cã)
Tªn ®Ò tµi,dù
¸n,nhiÖm vô kh¸c ®·
chñ tr×

Thêi gian
(b¾t ®Çu - kÕt
thóc)

Xây dựng mô hình
trồng cây lâm sản ngoài
gỗ dưới tán rừng tại
vườn sưu tập trường
Đại học Lâm nghiệp

2008-2011

Nghiên cứu thành phần
và phân bố các loài
trong
họ
Lan
(Orchidaceae) tại Khu
bảo tồn thiên nhiên Tây
Yên Tử, tỉnh Bắc Giang
Tªn ®Ò tµi,dù
¸n,nhiÖm vô kh¸c ®·
tham gia
Nghiên cứu giải pháp
quản lý rừng tre trúc
dựa vào cộng đồng tại

Thuéc Ch-¬ng tr×nh
(nÕu cã)

T×nh tr¹ng ®Ò tµi
(®· nghiÖm thu,
ch-a nghiÖm thu)

Đã nghiệm thu

2015

Đề tài cơ sở

Đã nghiệm thu

Thêi gian
(b¾t ®Çu - kÕt
thóc)

Thuéc Ch-¬ng tr×nh
(nÕu cã)

T×nh tr¹ng ®Ò tµi
(®· nghiÖm thu,
ch-a nghiÖm thu)

Dự án LSNG/ Bộ

2004-2006

NN&PTNT

Đã nghiệm thu

Mai Châu, Hòa Bình.
Nghiªn cøu thu thËp
b¶o tån nguån gen thùc
vËt rõng cã nguy c¬ bÞ
mÊt trong vïng di d©n
lßng hå thuû ®iÖn S¬n
La
Điều tra tài nguyên
thực vật khu vực núi đá
vôi KBTTN Kim HỷBắc Kạn
Bảo tồn loài Du sam đá

2007-2009

Ch-¬ng tr×nh gièng c©y
trång, gièng vËt nu«i vµ
gièng c©y l©m nghiÖp
giai ®o¹n 2006 - 2010

Đã nghiệm thu

2009-2010

Đề tài cấp tỉnh

§· nghiÖm thu

B¶o tån nguån gen thùc
vËt

Đang triển khai

Giai đoạn 1 (2009-

vôi tại Khu bảo tồn

2012)

thiên nhiên Kim Hỷ-

Giai đoạn 2 (2013-

Bắc Kạn.

2015)

3

Nghiên cứu bảo tồn và
phát triển một số loài
cây rừng đặc hữu quý
hiếm cho vùng Tây Bắc

2010-2012

Quỹ gen

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu khai th¸c
vµ ph¸t triÓn nguån gen
hai loµi c©y thuèc
Hoµng tinh hoa tr¾ng
(Disporopsis longifolia
Craib. 1912) vµ Cñ dßm
(Stephania
dielsiana
Y.C.Wu.1940) ë mét sè
tØnh miÒn nói phÝa B¾c.

2012-2014

Đề tài cấp Bộ

Đã nghiệm thu

Khai thác và phát triển
nguồn gen loài Bương
mốc tại Ba Vì, Hòa
Bình và Sơn La

2013-2016

Đề tài cấp Nhà nước

Đang triển khai

16. Gi¶i th-ëng
(vÒ KH&CN, vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm,... liªn quan ®Õn ®Ò tµi, dù ¸n tuyÓn chän - nÕu cã)
TT

H×nh thøc vµ néi dung gi¶i th-ëng

N¨m tÆng th-ëng

17. Thµnh tùu ho¹t ®éng KH&CN vµ s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c
1/2016

Báo cáo giới thiệu về “Cây gia vị Việt Nam” tại Hội thảo quốc tế “VIETNAMGERMAN BIOECONOMY CONFERENCE-COOPERRATION OPPORTUNITIES FOR A
SUSTAINABLE BIOECONOMY”.

8/2015
8-9/2014
2014
12/2013
9/2013
5/2013
4/2013

Tham gia khóa tập huấn “Quản lý hệ sinh thái gắn với đa dang sinh học” tổ chức
tại Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.
Tham gia khoa học “Giám định sinh vật biến đổi gen và sản phẩm sinh vật biến đổi
gen bằng kỹ thuật sinh học phân tử”, tổ chức tại Đại học Lâm nghiệp.
Điều tra, báo cáo thành phần loài và phân bố thực vật họ Lan tại Khu bảo tồn thiên
nhiên Tây Yên Tử-Bắc Giang.
Điều tra xác định các giá trị tiêu biểu về khoa học, đa dạng sinh học của Khu
BTTN Pù Hoạt
Điều tra, xác định và đóng biển tên cây tại Vườn Quốc gia Cát Bà phục vụ xây
dựng hồ sơ công nhận khu Di sản thiên nhiên thế giới của UNESCO.
Giảng dạy cho lớp tập huấn về Xử lý và định loại thực vật phân bố ở Khu bảo tồn
thiên nhiên Tây Yên Tử- Bắc Giang
Tham gia Xây dựng Phương án chia sẻ lợi ích trong quản lý bền vững tài nguyên
rừng giữa Vườn Quốc gia Hoàng Liên với 7 thôn vùng lõi và vùng đệm tại xã Tả
Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

5/2012

Gi¶ng d¹y cho líp Tập huấn nâng cao năng lực điều tra giám sát đa dạng sinh học
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4/2012
4/2012

2011
2011
2011
2011
20082010
20082010
3/2010
10/2009
20092010
20092010
2009
07/2009
05/2009
01/2009
09/2008
05/2008
20072010
12/2007
9/2007
8/2007
8/2007

và kỹ năng giao tiếp cộng đồng tại VQG Bến En-Thanh Hóa
Tham gia tư vấn phúc kiểm rừng trồng tại Bắc Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn cho
Ban Quản lý Dự án Trung ương.
Gi¶ng d¹y cho líp Tập huấn nâng cao năng lực quản lý rừng dựa vào cộng đồng
cho người dân và ban quản lý Dự án cấp xã- Dự án “Nâng cao năng lực quản lý
bền vững tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng” tại Lạng Sơn – Trung tâm
CIRUM.
Tham gia Hội thảo tổng kết chương trình Xây dựng khung đào tạo về lâm sản
ngoài gỗ cho 3 nước Đông Dương- Chương trình ASIA-Link, tổ chức tại
Vientiane- Laos.
Giảng dạy cho lớp Tập huấn kỹ thuật trồng Keo thâm canh tại Hòa Bình (TT
Khuyến nông Quốc gia)
Giảng dạy cho lớp Tập huấn khai thác và sử dụng tài nguyên rừng bền vững tại
VQG Bến En, Thanh Hóa
Tham gia điều tra hệ thực vật rừng đặc dụng Hương Sơn- Hà Nội
Tham gia biên soạn Tài liệu giảng dạy môn Phân loại, sinh thái và sự bền vững của
lâm sản ngoài gỗ cho 3 nước Đông Dương, Chương trình ASIA-LINK.
Nghiên cứu tính đa dạng hệ thực vật trên núi đá vôi xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh
Bắc Kạn
Tham gia Hội thảo Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn lần thứ 2.
Tham gia giảng dạy lớp tập huấn nâng cao năng lực điều tra và giám sát đa dạng
sinh học cho kiểm lâm- Chương trình VC tổ chức tại Bình Thuận.
Đánh giá tính đa dạng thực vật khu vực núi đá vôi xã Kim Hỷ-Na Rì-Bắc Kạn
(Quỹ học bổng NAGAO, Nhật Bản, điều phối bởi Trung tâm Nghiên cứu tài
nguyên và Môi trường (CRES)
Điều tra tài nguyên thực vật khu vực núi đá vôi KBTTN Kim Hỷ- Bắc Kạn.
Tham gia Hội thảo Đánh giá kết quả của Dự án: Từ giảng đường tới làng bản- Xây
dựng năng lực đào tạo về giáo dục môi trường đối với cộng đồng nhằm hỗ trợ công
tác bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam.
Tham gia khoa tập huấn phân loại lâm sản ngoài gỗ do chương trình ASEANLINK tổ chức tại Việt Nam.
Tham gia tập huấn nâng cao năng lực điều tra và giám sát đa dạng sinh học cho
kiểm lâm- Chương trình VC tổ chức tại trường Đại học Lâm nghiệp.
Tham gia khóa học Phân loại thực vật với trọng tâm là lâm sản ngoài gỗ tổ chức tại
Đại học Leiden, Vườn Thực vật quốc gia Hà Lan.
Tham dự “Chương trình đào tạo phân loài song mây và đánh giá tài nguyên” do
ITTO (Philippine) tổ chức tại Bangkok-Thái Lan.
Tham dự hội thảo Giáo dục bảo tồn đa dạng sinh học- CRES.
Tham gia ph¸t triÓn khung ch-¬ng tr×nh “ Sö dông bÒn v÷ng l©m s¶n ngoµi gç cho
c¸c n-íc §«ng D-¬ng” . Ch-¬ng tr×nh ASEAN-LINK. (M«n häc Ph©n lo¹i, sinh
th¸i vµ sö dông bÒn v÷ng l©m s¶n ngoµi gç).
Céng t¸c cho ®Ò tµi Nghiªn cøu mét sè ®Æc ®iÓm sinh vËt häc loµi Vï h-¬ng lµm c¬
së cho c«ng t¸c b¶o tån t¹i rõng ®Æc dông Yªn Tö- Qu¶ng Ninh.
Biªn so¹n cuèn: “ Kü thuËt g©y trång mét sè loµi c©y LSNG” - NXB N«ng nghiÖp.
Tham gia biªn so¹n cuèn “ Kü thuËt g©y trång tre tróc, song m©y” - NXB N«ng
nghiÖp
Tham gia biªn so¹n cuèn “ Kü thuËt g©y trång tre lÊy m¨ng” - NXB N«ng nghiÖp
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6/2007
20072009
2006
2006
2006
5/2005
5/2005
20042005
2004
2004

Tham gia biªn so¹n cuèn Kü thuËt trång mét sè loµi c©y l©m s¶n ngoµi gç cã gi¸ trÞ
kinh tÕ cao- NXB N«ng nghiÖp.
§iÒu tra tµi nguyªn thùc vËt t¹i khu vùc lßng hå thuû ®iÖn S¬n La
§iÒu tra tµi nguyªn thùc vËt t¹i §¸ Ch«ng- Ba V× (K84)
Tham gia biªn so¹n bµi gi¶ng Ph©n lo¹i LSNG cho chuyªn m«n ho¸ LSNG
Tham gia biªn so¹n tê kü thuËt g©y trång Tre Mai, B-¬ng, Luång
Tham gia khóa đào tạo về phân loại lâm sản ngoài gỗ tổ chức tại Trường Đại học
Lâm nghiệp.
Tham gia khóa học Phương pháp dạy học đại học.
Tham gia đề tài nghiên cứu Quản lý tài nguyên tre nứa dựa trên cơ sở cộng đồng
người Thái vùng cao huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.
Tham gia điều tra tài nguyên lâm sản ngoài gỗ tại Sơn Động- Bắc Giang.
Tham gia khóa tập huấn Giáo dục môi trường có sự tham gia của cộng đồng –
Chương trình
*Giảng dạy các môn học Thực vật rừng, Thực vật đô thị, Thực vật rừng quý hiếm,
Khu hệ thực vật, Địa lý thực vật, Lâm sản ngoài gỗ cho các lớp trong và ngoài
trường Đại học Lâm nghiệp.
*Hướng dẫn các đề tài tốt nghiệp của sinh viên về các lĩnh vực Đa dạng thực vật,
Bảo tồn và phát triển nguồn gen thực vật rừng quý hiếm, Quản lý tài nguyên rừng
dựa vào cộng đồng, Bảo tồn và phát triển lâm sản ngoài gỗ, Kiến thức bản địa về
lâm sản ngoài gỗ, Thực vật đô thị (hệ thống cây bóng mát, cây cải tạo cảnh quan...)

Hà Nội, ngµy 24 th¸ng 07 n¨m 2015
Tæ chøc - n¬i lµm viÖc cña c¸ nh©n
®¨ng ký chñ nhiÖm (hoÆc tham gia
thùc hiÖn chÝnh) ®Ò tµi, Dù ¸n2

c¸ nh©n ®¨ng ký chñ nhiÖm
(hoÆc tham gia thùc hiÖn chÝnh)
®Ò tµi, Dù ¸n

(X¸c nhËn vµ ®ãng dÊu)

(Hä, tªn vµ ch÷ ký)

PHẠM THANH HÀ

§¬n vÞ ®ång ý vµ sÏ dµnh thêi gian cÇn thiÕt
®Ó ¤ng, Bµ ... chñ tr× (tham gia) thùc hiÖn
§Ò tµi, Dù ¸n

2

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