Mu s 03

CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ttr do - Hinh phtic

LY LICH KHOA HQC
nh cho &ng viên/thành viên các H.51 dng Giáo su)
1. Thông tin chung
- Ho và ten:

Trn DInh Thao

- Näm sinh:

3/6/1958

-GiitInh:

Nam

d dão to (TS, TSKH) (nàm, noi cp bng)

Tin si,

m: 2008, Trtrô'ng Dii hQc Nông nghip Ha Ni, Vit
danh Giáo su hoc Phó giáo su (näm, noi b nhim):
näm 2012, ti 11cc vin Nông nghip Vit Nam

- Ngành, chuyên ngãnh khoa hçc:

Kinh t

- Chirc v1i va don v cong tác hin ti (ho.c dä nghi hiiu tir näm): .Vin Kinh th va
Phát trin
- Chrc vi cao nht cia qua:

Giám dc

- Thành viên Hi dng Giáo su co sâ (nu co) (näm tham gia, ten hi dng, co si
dào tto):...2014, 2015 Hi dông Giáo sir co' sr Hc vin Nông nghip Vit Nam

- Thành viên Hi dng Giáo su ngành (nu cO) (nàm tham gia, ten hi dng,
nhim ks')
- Thành viên Hôi dng Giáo su nhà nrnc (nu co) (näm tham gia, ten hi dng,
nhiêm k

2. Thânh tIch hot dng dào to và nghiên cü'u (thu(5c chuyên ngành dang hogt d5ng)
2.1. Sac/i chuyên khão, gido trInh
a) Tng s sách cia chü biên:

9

sách chuyên khão;.... 2

giáo trInh.

b) Danh miic sách chuyên khão, giáo trInh trong 05 näm 1in k vOi thi dim
dugc b nhim thành viên Hi dng gn day nhAt (tên tác giá, ten sách, nhà xuá't ban,
nàm xut ban, ma s ISBN, clii so' trick din).
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Mh so 03
STT

Ten giã giã

Tr.n Dinh
Thao

2.

Trn DInh
Thao
Trn DInh
Thao

Trn DInh
Thao
4.

Trän DInh
Thao

Trân DInh
Thao
6.

7.
8.

Trân DInh
Thao
TrnDInh
Thao
Trn Dinh
Thao

9.

Ten sách

Nhà xuát
ban

Sách tham khão: Study
on the competitiveness
of Vietnamese animal
feed processing
materials (maize,
soybean) gggg
Sãch tham khão:
Marketing and
Agroforestry
Development in
Vietnam's uplands
Sách tham khào: Study
on comparative
advantages of tyoical
agricultural products in
some ecological regions
in Vietnam
Sáeh chuyên kháo:
Maize in Vietnam:
Production Systems,
Constraints and
Research Priorities
Sách tham khão: The
economics of
environmental
management in Vietnam
Sách tham kháo:
Tropical and
Subtropical maize in
Asia: Production
Systems, Constraints,
and Research Priorities
Giáo trInh: Phân tich
hot dng kinh t nông
nghip
GiáotrInh:Kinht
krng
Sách tham khào: Nông
nghip, nông dan, nông
thôn trong qua trInh
cong trInh cOng nghip
hoO và do thj hoá 0 Vit
Nam

Näm xuât
ban

Ma so ISBN

Chi s
trIch dan

2005

2005

2006

2004

2010

2007

1992
2011

2012

2.2. Các bài báo khoa Iz9c ttu'7c cong b6 trên cdc 4ip chikhoa h9c
a) Tng s da cong b:..20..bài báo tp clii trong nuâc;.. 10.... bài báo ttp clii quc t.
b) Danh miic bài bão khoa h9c cong b trong 05 näm 1in k vâi thai dim duçc
b nhim thành viên Hi dng gn day nht ('ten tác giá, ten cong trInh, ten tgp ch1, nàm
cOng ho', chi sO' IF và chi sO' trIch dn - nê'u co):
TT
I

1.

Ten tác giá

Ten Cong trInh

Ten tap chI

Näm
cong bô

Quãn 1 rüi ro tO' biên
dng kinh th xà hi:
can thip chfnh sách

Tp chI
Nghiên ciru
Kinh th, Vin

2015

Trong nu6c

Tr&n DInh Thao

2/6

Chi s IF và
trIch dn

TT

Ten tác giã

Ten cong trinh

Ten tap chI

va Crng phó cüa h
nghèo ô. nông thôn

Han lam
KHXH Vit
Nam
s6 9 (448)
Trang 53-60
Tip chI
Nghiên cCru
Kinh t& Vin
Han lam
KHXH Vit
Nam
S' 5 (444)
Trang 43-51
Tp chI
NhQng vn
d kinh th và
chInh trj th
giói
S 1(237)
Trang 59-70
Tap chI Kinh
tê Va Phát
triên
S 223
Trang 29-40
Tp chI Kinh
Ph
trin
s6 232
Trang 77-84
Tp chI Kinh
th vâ Phát
trin
So 229 (II)
Tp chI Kinh
a Phát
trin
S 232
Trang 77-84
Tp chI Khoa
hck5thut
nông nghip DHNNI
Tap chI Kinh
tê vã Phát
trin
S 248, thang
- 02/2018

Trn DInh Thao

Bin dng kinh M xä
hôi vài ngi.rOi ngheo
nông thôn: Tác dQng
và áng phó

Trn DInh Thao

Thu hut FDI vào nông
nghip trong bôi cành
tái co cu ngành nông
nghip: ChInh sách va
thixc tin

Trán DInh Thao

Thu hit du ti.r tnrc
tip nuàc ngoài FDI
trong linh vrc nông
nghip di.rói góc nhIn
ngu6i nông dan

5.

Trn DInh Thao

Tng quan ye quãn 1
rüi ro trong nông
nghip: Vn diing cho
nuôi torn yen biên

6.

Trn DInh Thao

ROi ro trong nuôi torn
yen bin cüa hO nông
dan tinh Nam Dinh

Trn DInh Thao

Tng quan ye quán l
rüi ro trong nông
nghip: Vn dirng cho
nuôi torn yen biên

Trn DInh Thao

Lçii th cnh tranh
trong san xut ngô
,
cua vung dông bang
song Hng

Trn DInh Thao

Hoan thiên chInh sách
ch bin sâu nông
san: Nghiên CUll then
hmnh vOi các ngãnh

2.

3.

4.

7.

8.

9.
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Nám
cong bo

2015

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2018

Mu s 03
Clii s IF và
trIch dn

TT

10.

II

Ten tác giã

TrnDInhThao

Ten Cong trInh

Ten tap chi

hang lüa gao, cao SU,
Va C tra

Trang 72-80

Tp chI Kinh
Phân ph& lçi Ich
a Phát
trong chui cung Crng trin
san phm cá hng M5 so 263
tui Nam Trung BO
Trang 63-73

Nãm
cong bo

Mu so 03
Chi s IF vã
trIch dn

2019

QuOc t
Bong tác giã

1.

Does
cattle
production contribute
to improving welfare
of
poor
ethnic
minority households
in Central Vietnam?

2.

Evaluating the impact
of village savings and
loans model on living
conditions of rural
women: a case study
in quang binh and
quang tn province

Bng tác giã

LIvestock
Research for
Rural
Development

Vietnam
Journal of
Agriculture
Sciences

2020

2017

3.
4.
5.
6.

2.3. Cdc nhim v, khoa hc và cong ngh
cO'p Bó tró len)

chiroiig trinh và dê tài tzrcrng dzroiig

a) TOng sO chuang trinh, d tài ctã chU trI/chü nhim:..02 ... cp Nhà nuâc; 04 cp
Bvàtuongdrnmg.
b) Danh mic d tài tham gia dä dirgc nghim thu trong 05 nàm lin k vâi th?yi
dim duqc bO thim thành viên Hi dOng gn day nh.t (tên d tài, ma sá, thai gian thztc
hiên, cO quán lji d tài, trách nhiim tham gia trong d tài):
TT

2.

ThO'i gian thic
hin

Cp quãn
1 de tài

Nghien cCru khã näng
1rng phO cüa nguOi
ngheo O nông thôn
tru'O'c tác dng cüa rCii
ro thiên tai va bin dng
kinh th - xà hôi

2015

Cp nhà
nu0c

Giãi pháp co ban nhm
giám nghèo bn vthg o
vüng dan tc thiu so và

2015

Ten d tài

Ma

Trách nhim
tham gia trong
dé tài

Chü nhiêm

Tot
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Cp nba

ChU nhim

TT

Thoi gian thirc
hiên

Ma so

Ten d tài

mien nUi dn näm 2030
Giãi pháp nâng cao
nãng !irc cnh tranh cüa
các doanh nghip nhO
và vera vüng dng b&ng
song Hng
Dánh giá thirc trng, d
xut chInh sách, giãi
phap thu hut du tu' trvc
tiép nu'ó'c ngoài FDI
vao san xut kinh doanh
nông nghip
Mt s minh chCrng
cho mt s6 d tài khác
(quyt djnh giao,
nghimthu....)

3.

Cp quãn
1dêtài

2
Mau
so 03
Trách nhim
tham gia trong
d tai

T&
Cp Bô
Tt
2012

Chci nhim

Cap tinh
Tt
2015

Nhiu näm khãc
nhau

Chü nhiêm

Cp b,
tinh....

Chü nhiêm

2.4. Cong trinh khoa h'c k/uk (nê'u co)
a) Tng s cong trinh khoa h9c khác:
- Tng s có

sang ch, giâi pháp hüu Ich

- Tang s6 cO

tác phm ngh thut

- Tng s cO:

thành tIch hun 1uyn, thi du

b) Danh miic bang dc quyn sang ch& giãi pháp hü'u Ich, tác phm ngh thut,
thành tIch hun 1uyn, thi du trong 5 nãm tth 1i day "tên tác giá, ten cOng trinh, sd hiu
van bing, ten co quan cá'p):
TT

Ten tác giã

Ten cong trInh,

So hiu van bang,

Ten Co. quan cp

2.

2.5. Huáng dn nghiên thu sinh (NCS) ctã có quylt ttjnh cip bdng tiln si
a) Tng s:

03

NCS dä huOng dn chInh

b) Danh sách NCS huOng dn thành cOng trong 05 näm 1in k vói thi dim di.xçc
b nhim thành viên Hi dng gn day nht (HO và ten NCS, d tài lun an, ccr s& dào
tgo, nám báo v thành cOng. vai trO hu'áng dcn):
TT

Ho và ten NCS

D tài luân an

Co' sO' dào tao

Nàm bão ye
thãnh cong

Vai trO
hu'O'ng dan

NCS. Nguyn Van
Ngpc

H9c vin Nông
nghip Vit Nam

2016

Hu'àng dn
chInh

2.

NCS. Nguyênc Thj
Minh Thu

H9c vin Nông
nghip Vit Nam

2019

Huàng dn
dc 1p

3.

NCS.

H9C vin Nong

2021

Hiràng dn

Dinh

Cao
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TT

H9 và ten NCS

D tài 1un an

Khuê

Co' s& dào to

Näm bão v
thành cong

nghip Vit Nam

Mu s 03
Val trô
hu'O'ng dn
chInh

3. Các thông tin khác
3.1. Danh myc cdc cong trInh khoa h9c chinh trong cá qud trinh (Bài báo khoa
hQc, sách chuyên kháo, giáo trInh, sang ch giái pháp ht?u Ich, tác phdm ngh thut,
thành tIch hun luyen, thi dá'u...,' khi lit kê cong trinh, Co they them chi dá'n v phân logi
tgp chI, thông tin trIch dân...):

3.2. Giãi thu'O'ng v nghiên cá'u khoa h9c trong và ngoài nu'óc (nê'u co):

3.3. Cdc thông tin vt chi s etjnh dan/i ORCID, ht so' Google scholar, H-index,
s6 lwo't tri'ch dn (né'u co).

3.4. Ngozi ngfr
- Ngoi ngü thành tho phi1c vi cong tác chuyên môn
- Mirc d giao tip bang ting Anh: tt
Tói xin cam doan nhthig diu khai trên là ding sy' th2t, nê'u sai tOi xin hoàn toàn
chfu trách nhim trjthc pháp lut./
XAC NHAN CUA C QUAN
(Di I cá nhán dang cOng tác)

Ha Nói, ngày
tháng nàm 2022
NGiRI KHAI
(K3 và ghi rô hQ ten)
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