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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN 

1. Họ và tên: Phạm Quang Phương 

 

2. Năm sinh: 1972 

3. Giới tính: Nam 

4. Chức danh:                             Năm được phong:  

5. Học vị: Thạc sỹ                      Năm đạt học vị: 2010 

6. Địa chỉ: 

7. Điện thoại:  8. Email: pqphuong@hunre.edu.vn 

9. Cơ quan công tác: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

10. Quá trình đào tạo:  

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Trung cấp Trường Trung học 

nghiệp vụ I. Bộ Thủy 

Lợi 

Kế toán – 

Thống kê 

XDCB 

1992 

Đại học Đại học Khoa học xã 

hội và nhân văn 

Luật học 1999 

Cao học Học viện Chính trị quốc 

gia Hồ Chí Minh 

Luật học 2010 

 

11. Quá trình công tác: 

Thời gian Vị trí công tác Cơ quan công tác Chức vụ 

2000 - 2005 Cán bộ tổ 

chức, lao động 

– tiền lương 

Công ty Nguyên liệu giấy Miền 

Nam – Tổng công ty Giấy Việt 

Nam 

Chuyên viên 

2005 - 2011 Cán bộ phòng 

Nội chính – 

Tiếp dân 

Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum Chuyên viên 

2011 - 2018 Giảng viên 

Khoa Lý luận 

chính trị 

Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội 

Giảng viên 



2018 - 2020 Giảng viên - 

Khoa Lý luận 

chính trị 

Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội 

Phó trưởng bộ 

môn Pháp luật  

2020 - nay Giảng viên 

chính - Khoa 

Lý luận chính 

trị 

Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội 

Phó trưởng bộ 

môn Pháp luật  

    
 

12. Các công trình khoa học đã công bố (trong 05 năm gần nhất): 

TT Tên công trình 
Là tác giả hoặc 

đồng tác giả 
Nơi công bố 

Năm 

công bố 

Sách, giáo trình 

1 

Sách chuyên khảo 

Pháp luật về bảo vệ môi 

trường tại khu công 

nghiệp ở Việt Nam 

Đồng tác giả 
Nxb. Đại học 

quốc gia Hà Nội 
2017 

2 

Sách chuyên khảo 

Pháp luật về bảo vệ môi 

trường ở Việt Nam 

Đồng tác giả 
Nxb. Đại học 

quốc gia Hà Nội 
2018 

..     

Bài báo khoa học 

1 

Pháp luật và thực tiễn 

thi hành pháp luật về 

quản lý, xử lý nước thải 

tại các khu công nghiệp 

ở Việt Nam  

Tác giả 
Giáo dục và xã 

hội 2017 

2 

Nâng cao hiệu quả hoạt 

động xử lý chất thải 

trong khu công nghiệp 

để bảo vệ môi trường 

Tác giả 
Giáo dục và xã 

hội 2017 

3 

Hoàn thiện pháp luật về 

bảo vệ các nguồn nước 

ở Việt Nam để hướng 

tới phát triển bền vững 

Tác giả 
Giáo dục và xã 

hội 2018 

4 

Hoàn thiện pháp luật về 

giao và thu hồi khu vực 

biển đã giao cho các tổ 

chức cá nhân sử dụng 

Tác giả 
Giáo dục và xã 

hội 
2019 



5 

Pháp luật về kiểm soát ô 

nhiễm môi trường trong 

hoạt động chăn nuôi gia 

súc, gia cầm ở Việt 

Nam 

Tác giả 
Giáo dục và xã 

hội 
2020 

6 

Thống nhất quy định về 

công nhận kết quả hòa 

giải ngoài tòa án giữa 

Bộ luật Tố tụng dân sự 

năm 2015 và Luật Hòa 

giải ở cơ sở năm 2013 

Tác giả 
Giáo dục và xã 

hội 
2021 

     
 

13. Văn bằng bảo hộ, sở hữu trí tuệ đã được cấp (nếu có): 

TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng 

1   
 

14. Số công trình đã được áp dụng trong thực tiễn (nếu có): 

TT Tên công trình Hình thức, quy mô,  

địa chỉ áp dụng 

Thời gian 

(bắt đầu – kết thúc) 

1    
 

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ trở lên hoặc tương đương đã chủ 

trì hoặc tham gia chính trong 05 năm gần đây: 

Tên đề tài, dự án, 

nhiệm vụ  

Thời gian Thuộc chương trình, 

đề tài, dự án 

Tình trạng 

Pháp luật về bảo vệ môi 

trường tại khu công 

nghiệp ở Việt Nam 

2017 
Đại học Quốc gia Hà 

Nội  

 

Đã nghiệm 

thu, đăng ký 

Nghiên cứu cơ sở khoa 

học hoạt động bồi 

thường hỗ trợ của Nhà 

nước trong những năm 

qua và đề xuất nội 

dung, cơ chế, chính 

sách, biện pháp bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà 

nước thu hồi khu vực 

biển 

2020 

 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

 

 

Đã nghiệm 

thu, đăng ký 

 



16. Giải thưởng KH&CN (nếu có): 

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

1   

..   
 

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có): 

 

18. Tham gia hoạt động đào tạo sau đại học: 

18.1. Đào tạo tiến sĩ 

Tên NCS Tên luận án Năm bảo vệ 
Vai trò hướng 

dẫn 

Cơ sở đào 

tạo 

     

     
 

18.2. Đào tạo Thạc sĩ: Số luận văn hướng dẫn chính trong 05 năm gần nhất: 

…………. 

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ 

Hà Nội, ngày 30  tháng  5   năm 2021 

NGƯỜI KHAI 

 

Phạm Quang Phương 

 


