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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC 

Họ và tên: TRẦN MINH NGUYỆT   Giới tính:       Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh:        02/10/1982   Nơi sinh: Hà Nội 

Quê quán: Xã Hải Châu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ     Năm, nước nhận học vị: 2017 

Chức vụ : Phó trưởng khoa Kinh tế tài nguyên và môi trường 

Đơn vị công tác: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: SN115, ngõ 297, đường Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận 

Bắc Từ Liêm, tp. Hà Nội   

Điện thoại liên hệ:  0987898882    Email: tmnguyet@hunre.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học 

Bằng đại học 1: Ngành Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành thương mại quốc tế 

Hệ đào tạo:   Chính quy      Năm tốt nghiệp: 2004 

Nơi đào tạo:    Trường Đại học Thương Mại            

Bằng đại học 2: ngành Ngôn ngữ Anh    

Hệ đào tạo:   Chính quy      Năm tốt nghiệp: 2014 

Nơi đào tạo:    Trường Đại học Mở Hà Nội              

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ ngành: Kinh tế     Năm cấp bằng: 2008 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

Tên luận văn: Thí điểm xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học 

của trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội  

- Tiến sĩ chuyên ngành:        Quản trị nhân lực  Năm cấp bằng: 2017 

Nơi đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Tên luận án: Nâng cao năng lực công chức quản lý môi trường ở thành phố Hà Nội 
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Đơn vị công tác Công việc đảm nhiệm 

08/2004 - 

05/2006 

Công ty TNHH Thương mại – Du lịch 

Nam Cường 
Nhân viên kinh doanh 

05/2006 – 

08/2007 

Công ty TNHH nhà nước MTV đầu tư 

và phát triển nông nghiệp Hà Nội 

Chuyên viên kinh doanh xuất nhập 

khẩu 

09/2007 – 

03/2010 
Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội 

Chuyên viên Trung tâm Khảo thí và 

Đảm bảo chất lượng 

04/2010 – 

05/2011 

Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường 

Hà Nội (nay là Trường ĐH Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội) 

Giảng viên khoa Kinh tế tài nguyên 

và môi trường 

05/2011 - 

01/2012 

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường 

Hà Nội 

Phó trưởng bộ môn – phụ trách bộ 

môn Phân tích định lượng 

01/2012 – 

08/2012 

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường 

Hà Nội 

Phó trưởng bộ môn – phụ trách bộ 

môn Quản trị kinh doanh 

08/2012 – 

10/2018 

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường 

Hà Nội 

Phó trưởng bộ môn – phụ trách bộ 

môn Phân tích định lượng 

11/2018 - 

nay 

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường 

Hà Nội 

Trưởng bộ môn Phân tích định 

lượng 

12/2018 – 

nay 

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường 

Hà Nội 

Phó trưởng khoa Kinh tế tài nguyên 

và môi trường 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh 

giáo sư nhà nước quy định): 

TT Tên đề tài nghiên cứu 

N m   t 

đ u  n m 

hoàn 

thành 

Đề tài 

cấp 

Trách 

nhiệm 

tham gia  

trong đề tài 

1 

Xây dựng qui trình đánh giá và đề xuất giải 

pháp nâng cao chất lượng giảng dạy của 

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

2009 Cơ sở Chủ nhiệm 

2 

Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất mô hình 

đo lường chất lượng đào tạo theo đánh giá của 

sinh viên tại các trường thuộc Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

2013 Cơ sở 
Thành viên 

Tham gia 

3 

Thực trạng chất lượng đội ngũ công chức hành 

chính nhà nước về bảo vệ môi trường cấp tỉnh 

ở thành phố Hà Nội 

2014/2015 Cơ sở Chủ nhiệm 

4 

Ảnh hưởng của năng lực đến kết quả công 

việc: nghiên cứu trường hợp nhân viên khách 

sạn Nam Cường, Hải Dương 

2016/2017 Cơ sở Chủ nhiệm 
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TT Tên đề tài nghiên cứu 

N m   t 

đ u  n m 

hoàn 

thành 

Đề tài 

cấp 

Trách 

nhiệm 

tham gia  

trong đề tài 

5 

Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp nguyên nhân 

gây biến động lớp phủ rừng phục vụ định 

hướng sử dụng lãnh thổ: thí điểm tại Hòa Bình 

2017 Cơ sở 
Thành viên 

Tham gia 

6 

Quản lý nhà nước cấp cơ sở về du lịch biển, 

đảo: nghiên cứu trường hợp huyện Vân Đồn, 

tỉnh Quảng Ninh 

2017 - 

2018 
Cơ sở Chủ nhiệm 

7 
Định giá tài nguyên nước khu vực đồng bằng 

sông Hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu 

2018 - 

2021 
Bộ 

Thành viên 

Tham gia 

2. Các công trình khoa học đã công bố (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước 

quy định): Tên công trình, năm công bố, nơi công bố. 

2.1 Danh sách các bài báo 

TT Tên bài báo 
N m 

công    
Tên tạp ch  

1 

Đánh giá chất lượng giảng dạy với sự tham gia 

của người học ngành Bảo vệ thực vật – trường 

Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

2011 

Tạp chí Khoa học và Phát 

triển, Tập 9, số 1, Trang 

165 – 175 

ISSN 1859 - 0004 

2 
Chuẩn hóa nguồn nhân lực ngành quản lý môi 

trường: Những vấn đề đặt ra 
2014 

Tạp chí Tài chính, số 9 

(559), trang 97 – 99 

ISSN - 005 - 56 

3 
Năng lực quản lý môi trường: Từ lý thuyết đến 

thực tiễn ở Việt Nam 
2014 

Tạp chí Tài chính, số 9 

(559),  trang 100 – 102 

ISSN - 005 - 56 

4 

Năng lực truyền thông của công chức quản lý 

môi trường và trách nhiệm với môi trường của 

doanh nghiệp 

2014 

Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

Số 43 (104), trang 49 – 51 

ISSN 1859 - 3917 

5 
Yêu cầu đặt ra đối với công chức quản  lý môi 

trường Việt Nam 
2014 

Tạp chí Giáo dục và xã hội, 

Số 44 (105), trang 45,46,64. 

ISSN 1859 - 3917 

6 

Năng lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của 

công chức quản lý môi trường cấp huyện – 

Nghiên cứu trường hợp ở quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

2015 

Tạp chí Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, số 

268, trang 98-104 

ISSN 1859 - 4581 

7 

Năng lực giải quyết tranh chấp môi trường của 

công chức quản lý môi trường địa phương – 

Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Hà Nội 

2016 

Tạp chí Khoa học Nông 

nghiệp Việt Nam, tập 14, 

số 2, trang 220 – 228 

ISSN 1859 - 0004 

8 

Ảnh hưởng của năng lực tới kết quả công việc, 

nghiên cứu trường hợp công chức quản lý môi 

trường ở thành phố Hà Nội 

2016 

Tạp chí Kinh tế và phát 

triển, số 228 (II), trang 52-

60  ISSN 1859 - 0012 

9 
Một số giải pháp tăng cường kiểm soát hoạt 

động chuyển giá 
2016 

Tạp chí Thanh tra tài chính 

số 170, trang 29 – 30 ISSN 

2354 - 0885 
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TT Tên bài báo 
N m 

công    
Tên tạp ch  

10 
Giáo dục truyền thông marketing du lịch Việt 

Nam trong thời kỳ công nghiệp 4.0 
2019 

Tạp chí Thiết bị giáo dục 

số 206, trang 98 – 100; 

104. ISSN 1859 - 0810 

11 
Đẩy mạnh marketing trực tuyến trong kinh 

doanh du lịch hậu Covid19 
2020 

Tạp chí Tài chính, kỳ 2 – 

Tháng 12/2020 (743), 

trang 56 – 58. 

ISSN – 2615 - 8973 

12 

The effects of human resource management, 

customer satisfaction, organizational 

performance on tourism supply chain 

management 

2021 

Uncertain Supply Chain 

Management 

Volume 9, Number 3 

13 

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định quay trở 

lại của khách du lịch nội địa tại điểm đến du 

lịch Hạ Long 

2021 

Rừng & Môi trường 

Số 108/2021 

ISSN 1859-1248 

14 

Improving The Quality Of Human Resource 

Training In The Renewable Energy Industry: A 

Case Study At Universities In VietNam 

2022 

Journal of Positive School 

Psychology 2022, Vol.6, 

No.6, 2063 - 2071 

2.1 Danh sách các bài báo cáo khoa học trong hội thảo 

TT Tên  áo cáo khoa học Tên hội thảo Cấp  
Mức độ 

tham gia 
N m  

1 

Năng lực giải quyết tranh 

chấp môi trường của công 

chức quản lý môi trường ở 

thành phố Hà Nội 

Hội thảo khoa học Việt 

Nam sau 30 năm đổi mới 

dưới góc nhìn của tuổi 

trẻ khối các cơ quan 

trung ương 

Quốc 

gia 
Tác giả 2016 

2 

The application of 

exploratory factor analysis in 

determining the competence 

of staff Nam Cuong Hotel in 

Hai Duong Province 

New tourism: Local to 

Global Initiatives 

 (Du lịch mới:  

Sáng kiến từ địa phương 

tới quốc tế) 

Quốc 

tế 
Tác giả 2017 

 

Xác nhận của cơ quan Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2022 

Ngƣời khai k  tên 

 

 

 

TS. Trần Minh Nguyệt 

 

 

 


