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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Họ và tên: Đỗ Thị Dinh
2. Năm sinh: 10/9/1980
3. Giới tính: Nữ
4. Chức danh: Năm được phong:
5. Học vị: Tiến sĩ Năm đạt học vị: 2018

6. Địa chỉ: TDP Viên 6- Phường Cổ Nhuế 2- Bắc Từ Liêm- Hà Nội
7. Điện thoại: 0982009886 8. Email: dodinh109@gmail.com
9. Cơ quan công tác: Khoa Kinh tế Tài nguyên và môi trường - Trường Đại học Tài
nguyên và môi trường Hà Nội
10. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Nông

nghiệp 1 Hà Nội
Kinh tế nông
nghiệp

2002

Thạc sĩ Trường Đại học Nông
nghiệp Hà Nội

Kinh tế 2008

Tiến sĩ Học viện Nông nghiệp
Việt Nam

Kinh tế phát
triển

2018

11. Quá trình công tác:
Thời gian Vị trí công tác Cơ quan công tác Chức vụ

11/2018 -
Đến nay Giảng viên

Khoa Kinh tế Tài nguyên và môi
trường - Trường Đại học Tài
nguyên và môi trường Hà Nội

Trưởng Bộ môn

9/2010 –
10/2018

Giảng viên Khoa Kinh tế Tài nguyên và môi
trường - Trường Đại học Tài
nguyên và môi trường Hà Nội

Phó trưởng, phụ
trách Bộ môn

4/2009 -
8/2010

Giảng viên Khoa Kinh tế Tài nguyên và môi
trường - Trường Cao đẳng Tài

Giảng viên



nguyên và môi trường Hà Nội

2005 -
3/2009

Nghiên cứu
viên

Viện Chính sách và Chiến lược
Phát triển nông nghiệp nông thôn –
Bộ NN&PTNT

Nghiên cứu viên

1/2004-
2005

Nghiên cứu
viên

Viện Kinh tế Nông nghiệp (nay là
Viện Chính sách và Chiến lược
PTNNNT)

Nghiên cứu viên

6/2003 -
12/2003

Nhân viên kế
toán

Công ty Cổ phần Thiết bị Thủy lợi
– Tổng công ty Cơ điện Nông
nghiệp và Thủy Lợi

Nhân viên kế
toán

12. Các công trình khoa học đã công bố (trong 05 năm gần nhất):

TT Tên công trình
Là tác giả hoặc
đồng tác giả

Nơi công bố
Năm công

bố

Sách, giáo trình

1 Kinh tế vi mô Đồng tác giả
(Chủ biên)

Nhà xuất bản Xây
dựng 2018

2 Kinh tế vĩ mô
Đồng tác giả
(Chủ biên)

Nhà xuất bản Tài
chính 2018

3 Hướng dẫn thực hành
kinh tế vi mô

Đồng tác giả
(Chủ biên)

Nhà xuất bản Lao
động- Xã hội 2020

4 Kinh tế vĩ mô
Đồng tác giả
(Chủ biên)

Nhà xuất bản Lao
động- Xã hội 2021

5 Hướng dẫn thực hành
kinh tế vĩ mô

Đồng tác giả
(Chủ biên)

Nhà xuất bản Lao
động- Xã hội 2021

Bài báo khoa học

1

Ô nhiễm môi trường tại
làng nghề cơ kim khí
Phùng Xá-Thực trạng và
giải pháp

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học
Nông nghiệp Việt
Nam tâp 14, số 2,

tr 238-245

2016

2
Phát triển doanh nghiệp
nông nghiệp Việt Nam-
Thực trạng và giải pháp

Đồng tác giả

Tạp chí Kinh tế
và Dự báo số 12
tháng 6/2016

(620)

2016

3

Ô nhiễm môi trường tại
các làng nghề ở thành
phố Hà Nội: Thực trạng
và giải pháp

Đồng tác giả

Tạp chí Kinh tế
và Dự báo số 10
tháng 5/2016

(618)

2016



4

Mô hình HTX trong
chuỗi liên kết tiêu thụ
nông sản: Trường hợp
nghiên cứu ở tỉnh Long
An

Đồng tác giả

Tạp chí Kinh tế
dự báo số 36
(676) tháng
12/2017

2017

5

Nâng cao chất lượng
hoạt động đưa người lao
động đi làm việc nước
ngoài theo hợp đồng

Đồng tác giả

Tạp chí Kinh tế
dự báo số 35
(681) tháng
12/2018

2018

6

Thu hút đầu tư cho phát
triển kinh tế - xã hội
quân Tây Hồ, thành phố
Hà Nội

Tác giả

Tạp chí Kinh tế và
dự báo

số 20 tháng
07/2019

2019

7
Thực tế tự chủ đại học ở
Việt Nam và một số đề
xuất

Đồng tác giả
Tạp chí Kinh tế dự

báo số tháng
9/2019

2019

8

Managing water
resources to ensure
sustainable development
of Ha Nam province

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội thảo
quốc tế “Tài

nguyên thiên nhiên
và Quản lý rủi ro
thiên tai trong bối
cảnh biến đổi khí
hâu” (Tại Trường
Đại học Tài nguyên
và Môi trường Hà
Nội). ISBN: 978-
604-913-969-0

2020

9

Phát triển dịch vụ
Logistics hướng tới phát
triển bền vững dải ven
biển Bắc Trung Bộ

Đồng tác giả

Kỷ yếu hội thảo
khoa học quốc
gia: Thực trạng
phat triển và
chính sách phát
triển bền vững dải
ven biển ở Vùng
Bắc Trung bộ
( tổ chức tại
Trường Đại học
Kinh tế, Đại học
Huế). Mã ISBN:
978-604-65-5027-
2

2020



10
Chi phí logistics tại Việt
Nam: Thực trạng và giải
pháp

Tác giả

Tạp chí Kinh tế
Châu Á Thái
Bình Dương

ISSN:0868-3808

Số 579 tháng
12/2020

2020

11

Phát triển doanh nghiệp
nông nghiệp và giải pháp
hỗ trợ doanh nghiệp nông
nghiệp trước bối cảnh
Covid-19

Tác giả

Tạp chí Kinh tế
Châu Á Thái
Bình Dương

ISSN:0868-3808

tháng 12/2021

2021

13. Văn bằng bảo hộ, sở hữu trí tuệ đã được cấp (nếu có):
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1
..

14. Số công trình đã được áp dụng trong thực tiễn (nếu có):
TT Tên công trình Hình thức, quy mô,

địa chỉ áp dụng
Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)
1
..

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ trở lên hoặc tương đương đã chủ trì
hoặc tham gia chính trong 05 năm gần đây:
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ Thời gian Thuộc chương

trình, đề tài, dự án
Tình trạng

Thực trạng giảm nghèo của
một số xã đặc biệt khó khăn
thuộc huyện Văn Chấn tỉnh
Yên Bái

2017 Cấp trường Đã nghiệm thu

Thực trạng quản lý nhà nước
về bảo vệ môi trường làng
nghề thành phố Hà Nội

2018 Cấp trường Đã nghiệm thu

Thực trạng thu hút đầu tư cho
phát triển kinh tế - xã hội quân
Tây Hồ, thành phố Hà Nội

2019 Cấp trường Đã nghiệm thu



16. Giải thưởng KH&CN (nếu có):
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
..

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
18. Tham gia hoạt động đào tạo sau đại học:
18.1. Đào tạo tiến sĩ

Tên NCS Tên luận án Năm bảo vệ
Vai trò hướng

dẫn
Cơ sở đào

tạo

18.2. Đào tạo Thạc sĩ: Số luân văn hướng dẫn chính trong 05 năm gần nhất: ………….

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
Hà Nội, ngày tháng năm 2022

NGƯỜI KHAI

Đỗ Thị Dinh


