Mu so 03
CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tip' do - Hnh phñc

LY LICH KHOA HOC
(Dành cho t'mg viên/thành viên các Hç5i dng Giáo str)

1. Thông tin chung
- Ho và ten:

DO KIM CHUNG

- Näm sinh:

14/8/1956

- GiO'i tInh:

Nam

Trinh d dào tao (TS, TSKH) (nãm, nai cp bang): Tin si
nàm 1994, Vin cong ngh Châu A (AlT), Thai Lan
danh Giáo str hoac Phó giáo sis (näm, nai bi nhim): Giáo sir, 2006
hiêm 2006, Ti 11cc vin Nông nghip Vit Nam
- N! u--'inh khoa hpc:

Kinh t /Kinh t nông nghip

- Chirc vçi và dan vj cong tác hin tai (hoc dä nghi hu'u tr näm): ..Giing viên cao cap, Hc vin
Nông nghip Vit Nam
- Chirc vii cao nht dä qua:
- Thành viên Hi dng Giáo

Tnr&ng khoa
SU

co SO Hyc vin Nông nghip Vit Nam 13 näm: (cii the 2007,

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 vi 2021)

- Thinh viên Hi dng Giáo si.r ngành (nu cO) (iiãm tham gia, ten hi dng, nhim ks'): Hi
d6ng giáo sir nganh Kinh t nhiêm k3' 2009-2014, 2014-2019, 2019, 2020 vl 2021
- Thành viên Hi dng Giáo su nhà nuóc (nu co) (nãm tham gia, ten hi dcng, nhirn ks'):

2. Thinh tIch hot ctng dao to va nghiên ciru (thu5c chuyên ngành dang hogi d(5ng)
2.1. Sách chuyên kháo, giáo trinh
a) Tng s sách dã chü biên:

09

sách chuyên khio;.... 9

giáo trinh.

b) Danh miic sách chuyên khio, gião trInh trong 05 näm 1in k vi thii dim dupt b nhim
thinh viên Hi dng gan day nht (ten tác gith, ten sách, nhà xudt ban, nãm xuôt ban,

ma

s ISBN, chi so

trIch dan).
1. Do Kim Chung (chü bien), Nguyn Phucmg Le, Nguyen Vit Bang, Mo hlnh giOm ngheo và
nhibg bài hQc kinh nghicni 6. viing Táy Bc, Nhi xut ban Dal h9C nOng nghip, 2016, ISBN:
978-604-924-242-7,
2.

Do Kim Chung (chü bien), Nguyen Phucing Lê, Nguyen Vit Bang, Xoá dói giOm nghèo & TOy
Bdc: TOc dóng va djnh hii&ng chInh sOch, Nhà xut bàn Dai h9c nông nghip, 2016, ISBN: 978604-924-242-7
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3.

D Kim Chung, ChInh sách công, Nhà xut bàn ChInh trj quc gia Sr That, 2018, ISBN: 978604-57-405 8-3

4.

D Kim Chung, Giáo trinh Kinh t Nong nghip, Nhà xut bàn Nhà xut ban H9c vin Nông
nghip VietNam, 2021, ISBN: 978-604-924-651-7

5. D Kim Chung, Giáo trInh T chüc cong tác khuyn nông, Nhâ xut bàn Nhà xuAt bàn H9c vin
Nông nghip Vit Nam, 2021, ISBN: 978-604-924-624-1
6.

D Kim Chung, Giáo trinh Phucmg pháp khuyn nOng, Nhà xut bàn Nhà xut bàn Hçc vin NOng
nghip Vit Nam, 2021, ISBN: 978-604-924-622-7

2.2. Các bài báo khoa hc duic cong bó trên cdc 4ip chIkhoa h9c
a) Tng s dA cOng b&..96..bài báo ttp chI trong nirót; .. 22

. bài báo tp chI quc t&

b) Danh mic bài báo khoa h9c cong b6 trong 05 nam Iin k vài thOi dim &rçYc b nhim thành

viên Hi dng gAn day nht 'tên tác giá, ten cong trinh, ten tgp chI, nàm cOng b chi sd IF và chi s trIch
dcn - nu có):
Trong nuóc:
1. D Kim Chung, Nguyn Thj Tan Lc, Giái pháp phát trkn tiêu thy rau thông qua h thong siêu
thi tren dia bàn thànhphO Ha N5i, Tap chI Khoa hçc NN VN, 850-859, ISSN 1859-0004, 2015,
2. D Kim Chung, Nguyen Linh Trung, Sir 4ra chQn mua rau cüa nguài tiêu dung giüa chcr và siêu
thj & Ha N5i, Tap chI khoa hçc va Phàt trien, 308-3 15, ISSN:2588-1299, 2015;
3. D Kim Chung, Nguyen Phuqng Lê, Quán li tài chInh dôi vái chicong trInh giám ngheo cia

ChInh phz tii các dja phrong thuac chuvng trinh Táy Bàc: Nghien ciu diên hInh & huyn Ba
Thu-&c - tinh Thanh Hóa, Tap chI Quàn l Kinh tê, So 66, Vin NghiOn thu và Quán l' Kinh tO
Trung hang, ISSN 1859-039X, 2015,

4. D Kim Chung, Nguyen Thj HuyOn Thuang, Dánh giá két qua thc hin chInh sách phát triên
DNtrên dja bàn tinh Ngh An, Tap chI Khoa hQc NN Vit Nam, 124, ISSN 1859-0004, 2015
5. D Kim Chung, Hoàng Thj Hang, Dánh giá cza nOng dOn ye tlnh hInh thy-c thi chInh sOch hO z'rçr
san xudt nông nghip cho giám nghèo & xà Vgn XuOn và NgQC Phyng, huyn Thtr&ng XuOn, tinh
Thanh HOa, Tap chI Khoa hçc va Phát triOn, So thang 11/2015, HQc vin Nông nghip Vit Nam.
ISSN:2588-1299, 2015
6. D Kim Chung, Kim Thj Dung, V chInh sOch giám ngheo & cac tinh viing TOy Bcc có )
ngheo cao, Tap chI Cong san, So 881, Thang 3 näm 2016, SSN: 0866-7276, 2016
7. D Kim Chung, Luu Van Duy, Nguyen Thj Huang, Anh hir&ng cza mt so yêu tO den giOm
nghèo & vüng TOy BOc, Tap chI Kinh tê Phát triOn, SO 222 (II) Dai hçc Kinh tê quôc dan, ISSN:
1859-0012, 2016
8. Trn Thu Ha, D Kim Chung, M3t s giái pháp cal tié1n viçc chuyen giao kjY thuat canh tác ha
giOm khI nhà kInh & Dông bang sOng Ciu Long, Kinh tO và Phát triên so 229 (11), Dai hçc kinh
tO quOc dan, Ha Ni, thang 7 nãm 2016, trang 21-28, ISSN: 1859-0012, 2016
9. Ltrcing Minh CtrOng, D Kim Chung, M3t so vdn d llun và thy-c tiên ye phát trién chuOi cung
baba cho cOc nhà hang, Kinh to va Quán Is', s6 22 (6-2017), Vin Kinh tO, Hçc vin chInh trj
quôc gia HCM, ISSN: 1859-4565, 2017
10. D Kim Chung, Nguyen Ngoc Vinh, PhOt triên kinh tE nOng trqi: mç5t s van de li lun và thuv
tien, Kinh tO và PháttriOn so 235 (II), Dai hçc kinh t quôc dan, HàN, thàng I näm 2017, trang
16-23, ISSN: 1859-0012, 2017
11. D Kim Chung, Cuç$c cách mgng GN4.O: ban chat, tOc dng va cOc djnh hu6ng chInh sách cho
phOt trien kinh tê xã hi, NghiOn thu kinh tO so 9 (472), thang 9 nãm 2017, Vin Kinh tO Vit
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Nam, Vin Han lam KHXH VN, 2017
12. Do Kim Chung, Nóng nghip 4.0.• Ban chat, xu hiráng và môt so gØ chInh sách, Tap chI Khoa
hpc nông nghip VietNam, 2017, TQep 15 so ii, trang 1456-1466, ISSN 1859-0004, 2017
13. Do Kim Chung, Quang Van Huung, Náng cao hiu qua thitc hin chInh sách dào tçzo nghê cho
lao d5ngnông thOn & tinh Scm La, Tap chI cong thwmg, So 5+6 - Tháng 4/2018 , trang 120-126,
ISSN: 0866-7756, 2018
14. D Kim Chung, Nong nghip thông minh: Các vdn d dt ra va giái pháp chInh sách, Nghiên
cru kinh té so 6(481)-Tháng 6 /20 18, trang 28-37, ISSN:0866-7489, 2018
15. D Kim Chung, Tich ti va tp trung dat dai: ccm th l luan và thc tiên cho phOt triên nông
nghip hang hoá & V!t Nam, Tap chI Khoa hpc Nông nghip Vit Nam 2018, 16(4): 412-424,
ISSN:0866-7489, 2018
16.Ta van Tu&ng, D Kim Chung, Cung cdp djch vy cong cho phát trin chuôi giá tn san phm thjt
ln, Tap chI kinh tê và quán lb', So 26(06 -2018)47-51, ISSN: 1859-4565, 2018
17. Do Kim Chung, Nông nghip thông minh cac van de dt ra và djnh huOmg nghiên ciu và dào
tgo, Tap chI Khoa hc Nông nghip Vit Nam, 19(7): ISSN 1859-0004, 2018
18. D Kim Chung, Giá in hang hoá và bóc 43t trong kinh tê thj truOig, Nghiên ciru kinh té so
6(490)-Thang 6 /20 19, trang 28-37, ISSN:0866-7489, 2019
19. Ta Van Ti.rOng, D Kim Chung, Giái phOp cung cap djch vy cOng cho phát trién chuOi giá tn
san phOm thjt içm tai Ha N5i, Tap chI Khoa hQc Nong nghip Vit Nam 2019, 17(3): 256-269,
ISSN 1859-0004, 2019
20. Nguyn Thj Thiêm, Nguyn Phuang Lé, D Kim Chung, Tác dc5ng cüa chInh sách ho trcr nông
nghip den giOm ngheo & vüng TOy BOc, Tap chI Khoa hçc Nông nghip Vit Nam 2019, 17(5):
432-442, 2019
21. D6 Kim Chung, Dng Xuân Phi, Giám ngheo trong cac dOn ç3c thiu s & Vit Nam: Thrc
trgng, Quan diem va Djnh htráng chinh sách, Tap chI Khoa hçc Nong nghip Vit Nam 2020,
18(11): 1026-1035, 2020
22. DKim Chung, Nong nghip cong ngh cao: Góc nhln tin sy tk4n hoá cña nOng nghip và phát
triên cüa cOng ngh, Tap chI Khoa h9c Nong nghip Vit Nam, 19(2): 288-300
www.vnua.edu.vn, 2021
23. D Kim Chung và Luong Minh CuOng, Thj hiêu tiêu ding san phOm baba cia thirc khách tgi
cac nhà hang trên dja bàn Ha n5i, Tap chI Khoa hçc Nông nghip Vit Nam, 2 1(4):
www.vnua.edu.vn, 2021
24. D Kim Chung vâ Lircing Minh Cu&ng, Lien kEt trong chu.i'i cung i'iig baba các nhà hang tgi
bàn Ha ni, Kinh tê và quán so 38 (2021), ISSN 1859-4565, Vin Kinh tê, Hçc vin ChInh
trj quôc gia Ho ChI Minh, trang 84-87
25. D Kim Chung, Li.ru Van Duy và Lé Thj Thu Hucmg, Sâ hU'u dat dai: Tong quan Kinh
nghim quOc té va ham ) chInh sách cho Vit Nam, Tqp chI Khoa hQc NOng nghip Vit
Nam 2022, 20(1): 113-l22www.vn
Quc té
1. Do Kim Chung, Nguyen Phuong Le, Implementation of Poverty Reduction Policies: An Analysis of
National Targeted Program for Poverty Reduction in the Northwest Region of Vietnam, International
Journal of Business and Social Science, Vol.6, NO.9, Center for Promoting Ideas, USA, 2016,
Citattion: 6
2. Do Kim Chung, Nguyen Viet Dang, Impacts of the community education on farmers' knowlegde and
behaviors in pesticide use toward pesticide risk reduction in Vietnam: A case study vegetable
production, Journal of International Society of Southeast Asian Agricultural Sciences ( J. ISSAAS)
Vol. 25, No. 2: 155-164 (2019), ISSN: 08593132, Scopus,
3.Nguyen Phuong Le, Do Kim Chung, Education, Employment and Income: Rural -urban Gaps in
Vietnam, Vietnam Journal of Agricultural Sciences, Vol. 3, Issue 2(2020),
4. Le Thi Thu HUONG, Yoshifumi TAKAHASHI, Luu Van DUY, Cao Truong SON, Do Kim
CHUNG, Mitsuyasu YABE, Wastewater Treatment Efficiency of Small and Large—Scale Pig Farms
in Vietnam, Journal of Faculty of Agricultrue, Kyushu University, 66 (2), 00-00 (2021), IS!, H:17
2.3.

Các nhim vy khoa h9c và cong ngh 'chiwng trInh va d tài turnig dtrung cqp B(5 tr& len)
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a) Tng s chuong trinh, d tài áä chü trI/chñ nhiêm:..O1

cp Nhà rn.râc; 14 cp Bô

VA tuung thrcing.

b) Danh mic d tài tham gia dA duçic nghim thu trong 05 nAm 1in k vài thi dim duçic b
nhim thành viên Hii dng gn day nht (ten d tài, ma sá, th6i gian thyv hiçn, cá'p quán lj d tài, trách
nhim tham gia trong d tài):

TT

Ten d tài

Dánh gia tAc dng tong
th cüa Ch.rang trinh xóa
dói giâm nghèo a vüng
Tây Bãc giai don 20012015,

MA s

Thôi gian
thtrc hin

Cap quãn 1
dê tài

Trách
nhim tham
gia trong d
tAi

MA s6 KHCNTB.07X/13-18, Thuc
Chtrang trInh KHCN
tr9ng dim cp nhA
nuàc giai doan 20132018: KHCN:TB-13-18

2014-20 16

Cp NIi?
nu'ó'c

Chu nhim

Nghj djnh tht.r, FAO
GCP/RAS/229/SWE

2014-2016

Nghj djnh thu

ChU nhim

2.

Dánh giá rcii ro thuc bAo
v thrc 4t trong dAi han
a Vit Nam

3.

Nghién ciru d xut cAc
giAi phAp phAt trin các
mô hInh to chrc sAn xut
tai huyn nông thôn mOi
HAi H.u, tinh Nam Djnh

KHCNND01-HI-I

2017-201 8

Cp tinh

Tham gia

Lieu nhung "cU hIch" có
giiip cAi thin hAnh vi bAo
v
mOi tru&ng? bang
thijc nghim tr
ch(rng
vic cung cap thông tin
trong chucing trInh phân
Ioai rác tai ngun a Vit
Nam

NAFOSTED, 502.012020.318

2020-2022

Cp bi,
NAFOSTED,

Tham gia

Cong trinh k/iou /19c khác ('néu có)

2.4.

a) Tng s cong trInh khoa hçc khAc:
b) Danh mc bang dOc quyn sang ch, giAi pháp h&u Ich, tác pham ngh thutt, thành tIch hun
1uyn, thi du trong 5 nAm tr& 1i day (ten tác giá, ten cong trinh, s hiu van bang, ten cci quan cá'p,):
2.5. Htthng dEn nghiên cá'u sink (NCS) da có quyit djnh cap bang lien si
a) Tng s6:

10

NCS dA hi.râng dn chInh

b) Danh sách NCS hithng dn thành cong trong 05 nAm Iin k vai thai dim duqc b nhim
thAnh viên Hi dng gAn dAy nht (HQ va ten NcS, d tài luán an, ccv s& dào tao, nàm báo v thành cong.
vai trô htt&ng dcn,):
1.

Nguyn Thi Tan Lc, Nghien

CliA

tiêu tht rau thông qua h tMng chçr và siêu th/ trên

dja bàn HàNi, H9c vin Nông nghip VietNam, 2016, HuOiig dn mt minh
2.

T VAn Tu*ng, Nghiên cru djch vi cong cho phát trin chui giá tn sAn phm thjt 1cm a
HA Ni, Hçc vin Nong nghip Vit Nam, 2020, Hixàng dn mt minh
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3. Các thông tin khác
3.1. Danh myc cdc cong trinh khoa h9c chmnh trong câ qua trinh (Bài báo khoa hQc, sOch
chuyên kháo, giáo trInh, sang chS, giái pháp hthi Ich, tác phdm nghc thut, thành tIch huán luyn, thi
ddu...; khi lift kê cong trInh, cO th them chá dn vphOn loçii tgp chI, thông tin trIch dán...);
Cong trInh nghiên ciru tiêu biu thrqc 1mg ding gn day

1)

2)

3)

Bài báo khoa hçc, cong trinh nghiên

Nai ap ding ho.c

CIXU

noi xuAt bàn

Cci sO khoa hoc cho hoàn thiên báo
cao chinh fri Dat hi ttnh Dang bo
cua 14 tinh trong vung Tay Bac

Tinh uy va UBND tinh cua 14 tinh thuoc
vungTayBac

Bàn kin nghj d xut hoàn thin
chInh sách va giãi pháp d xóa dOi
giâm ngheo bn v&ng & vüng Tây
Bc

Van phOng qu6c gia giàm nghêo- B
LDTBXH trInh Quoc5 hOi ra nghi quyêt so
NQ100/2015/QH13 ye phê duyt CTMTQG
ye giám ngheo và NTM ngày 12/11/20 15; và
ChInh sách nhà & cho hO ngheo theo
QD33/2015 ngày 10/8/2015

Bàn kin nghj d xut hoàn thin
tiêu chI va giãi pháp xay dmg nông
thôn rn&i dê xóa dói giâm nghèo ben
vQ'ng&vüngTâyBãc

Van phOng diu phôi CTNTM Trung UngBô NN Va PTNT, 2016

4)

Bàn kin nghj d xut hoàn thin
chmnh sách vagiãi pháp ctê xóa dói
giám nghèo ben vulig cho dông bào
dan tOc thieu so a vüng Tây Bäc

Uy ban dan tc ctia ChInh pIii, 2016

5)

Ki&i nghj cho T6ng kt NQ 37 và
xay drng Nghj quyêt 11 cüa BO
ChInh trj dôi m&i chInh sách và giâi
pháp phát triên ving Mien nüi và
Trung du bãc Bô

Ban Kinh t trung uang Dãng, 12/20 19,
thang 4 näm 2022

6)

Kin nghj d hoàn thin Chu'ang
trInh miic tiêu quôc gia (MTQG)
phát triên kinh té xã hOi vüng dong
bào D1TS và mien ni giai doan
2021-2025

U ban các vn d xä hOi cüa Quc HOi, HOi
dOng dan tOc, thang 9 nAm 2020

7)

Kin nghj d xay drng drng và
triên khai Nghj quyêt 11 cCia Bô
ChInh trj dôi m&i chinh sách và giài
pháp phát trien vüng Mien nüi va
Trung du bäc BO và cac vüng kinh
tê&ViOtNam

Ban Kinh t trung irang Dãng tháng 4 näm
2022

Bài báo khoa h9c tiêu biu khác

Bài
so

Chü d&/Tên bài báo khoa hoc

Noi xuAt bàn
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có)

ChInh sách ttát dai
1)

2)

3)

Resurgence of Rural Land Markets after
Decollectivization in Vietnam: Empirical
Findings and Policy Implications

International Workshop on
Social Research Methods in
Agricultural Systems: Coping
with Increasing Resource
Competition in Asia

12

TIch tu và tp trung dat dai: co si l' lun
va thrc tiên cho phát trién nông nghip
hang hoá Vit Nam

Tap chI Khoa hçc Nông
nghip Vit Nam, H9c vin
Nông nghip VietNam, 2018,
16(4): 412-424

5

Thj truOiig dt dai a Vit Nam, Thtrc trang
va djnh hu'àng chInh sách

Tap chI nghiên cü'u kinh të (so
260), 2000

3

Nghèo ltói và giám nghèo
4)

4)

Implementation of Poverty Reduction
Policies: An Analysis of National Targeted
Program for Poverty Reduction in the
Northwest Region of Vietnam",

International Journal of
Business and Social Science,
Vol.6, NO.9, Center for
Promoting Ideas, USA

12

Anh h.râng cüa các yu t dn giám nghèo
i vüng Thy BAc

Tap chI Kinh t phát triên
(222), Dai hQc Kinh tê quôc
dan, HàNi, 2015, trang 32-44

2

Phát triln nông nghip và nông thôn
5)

Agricultural transformation and policy
responses in Vietnam

6)
Nông nghip thông minh: Các vn d dt
ra và giãi pháp chInh sách

Agricultural transition in
Asia: Trajectories and
challenges
Nghién ciru kinh t sO
6(48 1), Vin Kinh tê Vit
Nam, Thang 6/2018, trang
28-37

8

3

Vn d nông dan, nông nghip va nông
thôn trong sr nghip cong nghip hoá va
hin dai hoá hin nay: Quan diem và djnh
huàng chInh sách

Nghiên c(ru kinh th s 1
(360), Vin Kinh té Vit
Nam, 52-58

2

8)

Mt s giâi phap phát trin cánh dng mu
lan trong nông nghip

Nghién cru kinh t S 10
(413), Vin Kinh tê Vit
Nam, 2012, trang 55-6 1

7

9)

Cuc cách mang CN 4.0 : ban cht, tác
dOng Va các djnh huâng chInh sách cho
phát triên kinh té xã h,i

Nghien cCru kinh t séi 9
(472), 2017, Vin Kinh tê
Vit Nam, trang 3-11

7)

Sách giao trInh vã chuyên kháo tiêu biêu
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Sách

Chi s6
trIch dn
cUa bài
báo (neu
co)

Nai xut bàn

Ten sách

s

)

Nhà xu&t bàn chInh trj quôc gia sr that,
HàNi, 2018

ChInh sách cong

2)

Nguyen 1' Kinh t nông
nghip

Nhà xut bàn Nông nghip, 2009

3)

Xoá do! gián'z nghèo & Táy
Bàc: Tác dng và djnh hmg
chInh sách,

Nba xut bàn Dai hçc nông nghip,
2016

4)

Mo hInh giOm nghèo và nhi2ng Nhà xut bàn Dai bce nông nghip,
2016
bài hQc kinh nghim & viing
Táy Bác
Pest Management in Rice Agricultural Publishinh House, 1996
Production in Vietnam: A
Socioeconom ic Assessment

5)

só Ian
tái bàn
(neu co)

2

10

Kinh t nông ngliip

Nhà xut bàn nông nghip, Ha Ni,
2021

31

2

7)

Thj truOng khoai tây ô' Vit
Narn

Nhà xut Van hoá thông tin, Ha Ni,
2003

2

2

8)

ChInh sách và Phu'ong thirc
chuyên giao k5 thut tin b
trong nông nghip 0 Mien Nüi
và Trung du phIa Bäc

Nhà xut bàn Nong nghip, 2005

6)

9)
10)

.GiáotrinhPhu'cngPháp
khuyên nông
Giáo trInh t chüc cong tác
khuyôn nông

4

Nhà xut bàn Nông nghip 2011, 2021

2

Nba xut bàn di hc nông nghip,
2012, 2021

2

3.2.

Giái thwöng v nghiên thu khoa h9c trong và ngoài nwác néu Ca).'

4.3

Các thông tin v chi s6 jnh danh ORcID, h so' Google scholar, H-index, s6 lu'çrt trIch dan
(nu Ca).

1. Google scholar: Do Kim chung, National University of Agriculture; Verified email at
vnua.edu.vn - Homepage-H index: 7, Citattion: 92
2. ORCID ID: Do Kim Chung: https://orcid.org/0000-0002-2100-5607
4. Ngozi ngfr
- Ngoai ng& thành thao phiic vii cOng tác chuyôn mOn: Ting Anh
- Mrc d giao tip bang ting Anh: Tt

-

-

To! xin cam doan nh12ng diu khai tren là dzng sit that, nèu sal to! xin hoàn toàn chju trOch
nhiem tritác
CO QUAN
g cong tác)

Ha Ni
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, ngàytháng ..rnam .242'
NGU€1I KIIAI
(K3 và ghi rö h0 ten)

