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CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phiIc

LY LICH KHOA HOC
½nh cho i1ng viênithành viên các Hi dng Giáo su)
1. Thông tin chung
- Ho và ten:

TRAN QUANG TRUNG

- NAm sinh:

2 1/10/1974

- GiOi tInh:

Nam

d dào tto (TS, TSKH) (nãm, noi cp bang): Tin si
2013, Trtro'ng J3ii hQc Nông nghip Tokyo, Nht Bàn
nh Giáo su hoc PhO giáo su (nàm, noi b nhim):
Phó giáo s

018, ti HQC vin Nông nghip Vit Nam

- Nganh
- Chirc vi và don vj cong tác hin ti (hotc d nghi him t1r näm): TrtrO'ng ban,
HQC vin Nông nghip Vit Nam
- Chiirc vii cao nht dã qua:

TrtrO'ng ban

- Thành viên Hi dng Giáo su Co s (nu co) (näm tham gia, ten hi dng, co so'
dào tao):
- Thành viên Hi dng Giáo su ngành (nu cO) (nàm tham gia, ten hi dng,
nhiêm ks'):
- Thành viên Hi dng Giáo su nba nuó'c (nu co) (näm tham gia, ten hi dng,
nhiêm ks'):
2. Thành tIch hoat dng dão tio và nghiên ciru (thuc chuyên ngành dang hoat dng)
2.1. Sách chuyên khão, giáo trInh
a) Tng s sách cia chü biên:

0

sách chuyên khào;.... 01

giáo trInh.

b) Danh miic sách chuyên khào, giáo trInh trong 05 nAm 1in k vâi tho'i dim
duçic b nhim thành viên Hi dng gn day nht (ten tác giã, ten sách, nhà xut bàn,
näm xu.t bàn, ma s ISBN, chi s trIch dan).
STT

Ten giã giä

Ten sách

Nhà xuât
ban

Nãm xuãt
ban

Ma so
ISBN

Trân Quang Trung,
Ngo Thj Thu Hang
(dng chü biën), Vti Thi
Hãi, Nguyn Thj Thüy
Dung, Lê Thanh Ha

'
H thông Kiêm
soát nôi b

NXB Hçc
vin Nong
nghip

2022

978-604924-677-7
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Chi so
trIch dan
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STT

Ten giä giã

Ten säch

D Quang Giám, Trãn
Quang Trung

K toán qiiari
trj

Nhà xut
bàn
NXB Di
hc Nong
nghip

Näm xut
bàn

ISIã s
ISBN

2017

978-604924-208-3

Chi s
trIch dan

2.2. Các b?ii báo khoa hQc thrqc cong b trên các tp chI khoa hçc
a) Tng s cia cong b: 18 bài báo tp clii trong nuâc; 9 bài báo tp chi quc t.
b) Danh m1ic bài báo khoa hc cong b6 trong 05 näm lin k vâi thai dim duçic
b nhim thành viên Hi dng gn day nht (ten tác giã, ten cong trinh, ten tp chI, näm
cong b& chi s IF và chi s trIch dn - nu có):
TT

Ten tap chi

Näm
cong
b6

Trãn Quang Trung

Phát trin hcm tac xa
nông nghip: Nhn din
thai ky&i
nghj chInh sách

K' yu Hôi thão khoa
hoc "Môt sO vn d 1'
Iun —thrc tin v phat
trin hqp tác x nOng
nghip Vit Nam trong
bôi cãnh mài, Tháng
4/2022

2022

Vu Thi Hai, Phi Thi
Diem Hong, Nguyn
Dang Hoc, Tran
Quang Trung

Agricultural cooperatives
and climate change
adaption: Case study in
Son La, Vietnam

VMOST Journal of
Social Sciences and
Humanities

2022

Lê Thanh H,
Quang Giám, iran
Quang Trung

Tfâc krcing khã nàng chip
nhn giá thjt 1cm an toàn
cua ngixai tieu dUng trên
dja bàn huyn Gia Lam

Tp chI Khoa h9c Nông
nghip Vit Nam, SO
I9(9),tr. 1229-1240

2021

Theoretical and Practical
Issues of Research on the
Nguyen Van Phuong,
Consumption Needs for
Do Quang Giam, Tran
Safe Foods in Vietnam
Quang Trung
Using the Willingness to
Pay Model

Vietnam Journal of
Agricultural Sciences,
Vol 18 (3), p. 756-770

2020

Hoàng
ThfrLh, D
Quang Giám, Nguyn
TM lhUy Dung, i ran
Quang Trung

Hoat dng huy dng vOn
ti Ngân hang Thuung
•mi cô phn Du tir và
Phát trin Viêt Nam - Chi
nhánh Kinh Bc

Tip chI K toán &
Kiêm toán, SO 199 (4),
tr.70-73

2020

TrAn Quang Trung

Phân tfch quyt djnh cho
thuê dAt nông nghip cUa
h nông dan a dông bang
BcBô

Tp chf Khoa h9c Nong
nghip Vit Nam, 50
15 (10), tr. 1430-1440

2017

Ten tác giã

Ten cong trInh

Trong nu'ó.c

Trn Quang Trung

Các yu tO ành huâng
dn quyt .jnh trng chè
theoquy hoch vUng san
xuât tp trung cUa hO

nông dan a Scm La
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Tp chI Kinh t & Phát
triên, SO 239 (2), tr.7785

2017

Chi so
IF vã
trIch
aan
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TT

II.

Chis
IF và
trich
dan

Ten cong trInh

Ten tap chi

Nm
cong
bô

Nguyn Däng H9c,
Trn Quang Trung,
Nguyn Khánh HOa

Dánh giá các yu th ãnh
hirâng dn khã nang tham
gia lien kt trong tiêu th
ngô cUa h nông dan i
San La

Tp chI Khoa h9c NOng
nghip Vit Nam, So
15 (4), tr. 429-436

2017

iran Quang Trung,
Lê Thj Minh Châu,
Nguyn Dang Hçc

Tác dtng cüa tham gia
lien kêt trong sCr diing
ngô lam thirc an chän
nuoi dn thu niiap cUa
hO ch.n nuôi lqn a san
La

Tp chI Khoa h9c Nong
nghip Vit Nam, SO
15 (2), tr. 253-26 1

2017

Le Thanh ha, Do
Quang Giam, Tran
Quang Trung

Factors Influencing
Potential Consumption of
Biosafety Pork in Urban
Areas of the Northern
Delta, Vietnam

Journal of ISSAAS,
Vol. 28 (1), p. 120-134

2022

Scopus

Ngo Thi Thu Hang, Le
Thi Minh Chau, Tran
Quang Trung, Vu
Thi Hai, Phi Thi Diem
Hong

Why Government
Support is nOt so
Effective to Boost
Performance of
Cooperatives: A Case
Study of Son La
Province, Vietnam

Journal of ISSAAS,
Vol.28(1), p.107-1 19

2022

Scopus

Le Thi Minh Chau,
Phillip Lebailly, Tran
Quang Trung

Enhancing farmer's
market power and income
in the pig value chain: A
case study in Bac Giang
province, Vietnam

Journal of Livestock
Research for Rural
Development, Vol 29
(12)

2017

Scopus

Ten täc giä

QuOc t

2.3. Các nhim vu khoa hçc và cong ngh (chuo'ng trinh và d tài tucYng throng
cp Bô trâ len)
a) Tng s chucing trInh, d tài dà chñ trI/chü nhim:..0
B và ttrcrng ducing.

cp Nha nuO'c; 03 cp

b) Danh miic d tài tham gia cIA duçic nghim thu trong 05 näm lin k vâi thñ
dim duçic b nhim thành viên HOi dng gn day nht (ten d tài, mA s, thai gian thirc
hin, cp quàn l d tài, trách nhim tham gia trong d tài):
TT

Ten de tai

Ma so

Thoi gian
.
. hen
thuc

Cap quan
.
ly de tai

Trách nhiêm
tham gia trong
detai

Nghiên cüu, dánh giá tác dng
cüa bien doi khf hâu và dê xuât
giài pháp 1rng phO vài biên dôi
khf hu den sn xuât nOng
nghiêp trên dja bàn tinh San La

12/HD-KHCN

2020-2021

Cap tinh

Chñ nhim

3/5

Mâu so 03
Trách nhiém
tham gia trong

TT

Ten d tãi

Mi so

Thôi gian
thuc hiên

Cp quän
I dê tài

2.

Nghien ciru d xut th ch,
chInh sãch khâi nghip hp
tãc x gân vó'i Chuong trmnh
rnôi x rnt san phm (OCOP)

18/HD-KHCNNTM

2020-202 1

Cp Nhà
nuOc

Tham gia

3.

Dánh giá hiu qua chuong
trInh phát trin cay an qua trën
dt dôc cüa tinh Sn La

20 19-2020

Cp tinh

Tham gia

Dánh giá hiu qua mt s cay
trng, vt nuôi trën Cao
nguyen Mc Châu Va de xuat
djnh huâng giãi pháp cho phát
trin chan nuOi và trng tr9t
trén dia bàn

2017-2018

Cp tinh

Tham gia

Mi quan h gira quyn sCr
diing dt nông nghip cUa các
h gia dinh và nhà du tu.
Kinh nghim tir cãc dja
phuang trong nuàc và Giài
pháp dOi vâi tinh Son La

20 16-2017

Cp tinh

Tham gia

2015-2016

Cp tinh

Chü nhim

6

Xãy drng mô hinh lien' kt
trong si:r ding ngô lam thuc
chän nuOi trën dia bàn tinh
SGnLa

19/HD-KHCN

2.4. Cong trInh khoa hQc khác (nu cO)
a) Tng s cong trinh khoa h9c khác:
- Tng s co
- Tng s6 c&

o

vl

sang ch& giãi pháp hu'u fch

0

'1GH

tác phm ngh thut

- Tng s cO ....0

NA

thành tIch hun 1uyn, thi dâu

b) Danh mic bang dc quyn sang ch& giãi pháp hu'u Ich, tác phm ngh thu.t,
thành tIch hun 1uyn, thi thu trong 5 näm tr& 1ti day (ten tác giã, ten cong trinh, s hiu
van bang, ten ca quan cAp): 4 tin b k thut
TT

Ten tác giä

Ten cong trInh,

So hiêu van
bang,

Ten co quan Cap

2.5. Hu*ng dn nghiên cfru sinh (NCS) dã có quyt dnh cAp bang tin si
a) Tng s:

0

NCS dã huó'ng dn chInh
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b) Danh sách NCS hung dn thành cong trong 05 näm lin k vi thai dim duçic
b nhim thành viên Hi dng gn day nht (H và ten NCS, d tài 1un an, cci si dào
tao, näm bào ye thành công, vai trO hithng din):
TT

Ho và ten NCS

DC tài Iun an

Co s&
dào to

Nm bäo ye
thanh cong

Vai trO
hu*ng dn

1.

VU Thi Hâi

Phát trin bn vUng hcip tác xà nông
nghip trên dja bàn tinh San La

H9C Vlçfl
NNVN

Chu'a

Chiith

2.

Lê Thanh Ha

NghiCn ciru nhu cu tiêu dUng thjt
Ian an toàn sinh hoc at khu vuc
thành thj dng bang Bäc b

Hoc viên
NNVN

Chua

Phu

3. Các thông tin khác
3.1. Danh miic các cong trinh khoa h9c chInh trong ca qua trInh (Bài bão khoa
h9c, sách chuyên khão, giáo trinh, sang ch& giãi pháp hUu Ich, tác phm ngh thuât,
thành tIch hun luyn, thi du...; khi 1it kê cong trInh, có th them chü dn v phân loi
tp chi, thông tin trIch din...):

3.2. Giãi thtr&ng v nghiên cu'u khoa hQc trong và ngoài ntro'c (nu có):

3.3. Các thông tin v chi s dnh danh ORCID, h1 s Google scholar, H-index,
s hro't trIch dn (nu có):
H so ORCID: https://orcid.org/
H so Google scholar, H-index 5, ilO-index 5, s luo'ttrIch dn: 194
https://scholar.google.com.vn/citations?view op=Iist works&hl=vi&hl=vi&user=whItIcMAAAAJ

3.4. Ngoi ngfr
- Ngoti ngtt thành thao phitc vii cOng tác chuyên mOn: Ting Anh
- Mirc d giao tip bang ting Anh: Giao tip chuyên mon
TOi xin cam doan nhfrng diu khai trên là di1ng sir that, nu sai tOi xin hoàn toàn
chju trách nhim truâc pháp 1ut/.
Ha Ni, ngày 17 thang 05 näm 2022
NGUfl KHAI
(Kj và ghi rö hQ ten)

XAC NHAN CUA C€ QUAN
i:.ai cá nhân dang cong tác)
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