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LÍ LỊCH KHOA HỌC 
 

 
I. LÍ LỊCH SƠ LƯỢC 
Họ và tên: Nguyễn Xuân Linh   Giới tính: Nam 
Ngày, tháng, năm sinh: 02/12/1989  Nơi sinh: Hà Nội  
Quê quán: Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội Dân tộc: Kinh 
Học vị cao nhất: Thạc sĩ    Năm, nước nhận học vị: 2016 
Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): 
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Công nghệ Địa chính, 
Khoa Địa lý 
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ:  
Fax:                                                                      Email: thayninh@gmail.com 
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 
1. Đại học: 
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 
Ngành học: Địa chính   
Nước đào tạo: Việt Nam    Năm tốt nghiệp: 2011 
Bằng đại học 2:     Năm tốt nghiệp:  
2. Sau đại học 
- Thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý đất đai   Năm cấp bằng: 2016 
Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 
- Tiến sĩ chuyên ngành:      Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
- Tên luận án: 
 
3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Thành thạo 
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 
2011 - nay Bộ môn Công nghệ Địa chính, 

Khoa Địa lý 
Cán bộ giảng dạy 
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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, 

trường) 

Trách nhiệm 
tham gia trong 

đề tài 
1 Ứng dụng công nghệ GIS và 

phương pháp phân tích đa 
chỉ tiêu F-AHP trong đánh 
giá tính hợp lý về vị trí quy 
hoạch đất khu công nghiệp 
huyện Hưng Hà, tỉnh Thái 
Bình 

2016 Cấp trường Chủ nhiệm đề tài 

2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...) 

TT Tên công trıǹh Năm công 
bố 

Tên tap̣ chı́ 

 Thực nghiệm xây dựng cơ 
sở dữ liệu giá đất ở đô thị 
trên cơ sở ứng dụng kỹ thuật 
CAMA tại phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang 

2016 Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông 
thôn 

 Ứng dụng phương pháp 
phân tích đa chỉ tiêu ISM/F-
ANP và GIS trong lựa chọn 
vị trí quy hoạch bãi chôn lấp 
chất thải rắn sinh hoạt trên 
địa bàn huyện Hưng Hà, 
tỉnh Thái Bình 

2016 Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa 
học Trái đất và Môi trường 

 
Xác nhận của 

cơ quan chủ quản 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2017 
Người khai kí tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 
  
 
 
 
       ThS. Nguyễn Xuân Linh 


