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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 KHOA HỌC 

1. Họ và tên: TRẦN NGUYỄN THỊ TÂM ĐAN  

 

2. Năm sinh: 16/08/1991                                                             

3. Giới tính: Nữ 

4. Chức danh: Giảng viên             Năm được phong: 2017  

5. Học vị: Thạc sĩ                              Năm đạt học vị: 2018 

6. Địa chỉ: 

7. Điện thoại: 8. Email:  

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 

Đại học Đại học luật Tp.HCM Luật học 2014 

Thạc sỹ Đại học Luật Hà Nội Luật học 2018 
 

11. Quá trình công tác: 

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

2014-2018 Chuyên viên Ngân hàng TMCP Quân đội (Tổng 

công ty BH Quân đội) 

21 Cát Linh, 

Đống Đa, Hà 

Nội. 

2018 đến nay Giảng viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội 

41A Phú Diễn, 

phường Phú 

Diễn, quận Nam 

Từ Liêm, Hà 

Nội. 
 

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

TT Tên công trình 
Là tác 

giả hoặc 
Nơi công bố 

Năm 

công 



đồng tác 

giả 

bố 

Sách, giáo trình 

1     

..     

Bài báo khoa học 

1 Án lệ dân sự liên quan 

đến quyền sử dụng đất – 

Một số phân tích và kiến 

nghị áp dụng 

Tác giả Tạp chí Giáo dục và Xã hội 2019 

2 Án lệ số 36/2020/AL về 

hiệu lực của hợp đồng 

thế chấp – Một số phân 

tích và kiến nghị áp 

dụng 

Tác giả Tạp chí Giáo dục và Xã hội 2020 

3 Pháp luật về thế chấp 

căn hộ du lịch Condotel 

trong xu thế hội nhập và 

phát triển 

Tác giả Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

quốc tế: Chính sách, pháp luật 

về bất động sản du lịch – 

Những vẫn đề đặt ra cho Việt 

Nam – Đại học Luật Hà Nội. 

2021 

4 Hoàn thiện pháp luật 

Việt Nam về thế chấp 

nhà ở trong xu thế hội 

nhập và phát triển 

Tác giả Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

quốc tế: Pháp luật trong thời 

đại cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư và hội nhập quốc tế 

– Đại học Luật Hà Nội. 

2021 

5 Revising legal system to 

enable a carbon market in 

Vietnam -  

Towards 

net zero 

emissions: 

Policy and 

practice 

Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội 
2022 

6 Bản chất của thế chấp nhà ở 

theo quy định của pháp luật 

dân sự Việt Nam 

Tạp chí 

Luật học 

Trường Đại học Luật Hà Nộ 2022 

7 Điều kiện về hình thức của 

hợp đông thế chấp theo quy 

định của pháp luật dân sự 

Việt Nam 

Tạp chí 

Nhân lực 

Khoa học 

xã hội 

Học viện Khoa học và xã hội 2022 

8 Hiệu lực của hợp đồng thế Tạp chí Hội Luật gia Việt Nam 2022 



chấp nhà ở theo pháp luật 

dân sự Việt Nam 

Pháp luật 

và Phát 

triển 

 

9 

Xây dựng hành lang pháp 

lý cho thị trường Các - bon 

ở Việt Nam trong bối cảnh 

hội nhập quốc tế 

 Nghiên 

cứu 

chuyển 

giao, ứng 

dụng khoa 

học công 

nghệ 

trong sử 

dụng hợp 

lý tài 

nguyên, 

bảo vệ 

môi 

trường và 

phát triển 

bền vững 

Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội 

2022 

10 Quyền đối với bất động sản 

liền kề theo quy định của 

pháp luật Việt Nam - Một 

số phân tích và kiến nghị 

hoàn thiện 

Tạp chí 

Giáo dục 

và Xã hội 

Cơ quan nghiên cứu, lý luận, diễn 

đàn giáo dục, khoa học - Viện 

nghiên cứu và ứng dụng công 

nghệ giáo dục Atec, Hiệp hội các 

trường đại học, cao đẳng Việt 

Nam 

2022 

11 Revising legal system to 

enable a carbon market in 

Vietnam -  

Towards 

net zero 

emissions: 

Policy and 

practice 

Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội 

2022 

12 Bản chất của thế chấp nhà ở 

theo quy định của pháp luật 

dân sự Việt Nam 

Tạp chí 

Luật học 

Trường Đại học Luật Hà Nộ 2022 

13 Điều kiện về hình thức của 

hợp đông thế chấp theo quy 

định của pháp luật dân sự 

Việt Nam 

Tạp chí 

Nhân lực 

Khoa học 

xã hội 

Học viện Khoa học và xã hội 2022 

14 Hiệu lực của hợp đồng thế 

chấp nhà ở theo pháp luật 

dân sự Việt Nam 

Tạp chí 

Pháp luật 

và Phát 

triển 

Hội Luật gia Việt Nam 2022 

15 Xây dựng hành lang pháp 

lý cho thị trường Các - bon 

 Nghiên 

cứu 

Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội 

2022 



ở Việt Nam trong bối cảnh 

hội nhập quốc tế 

chuyển 

giao, ứng 

dụng khoa 

học công 

nghệ 

trong sử 

dụng hợp 

lý tài 

nguyên, 

bảo vệ 

môi 

trường và 

phát triển 

bền vững 
 

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 

Nghiên cứu pháp luật về 

án lệ liên quan đến 

chuyển giao quyền sử 

dụng đất (Chủ trì) 

2019  
Đã nghiệm 

thu 

Nghiên cứu đề xuất định 

hướng đổi mới, hoàn 

thiện cấu trúc của Luật 

Đất đai nhằm sửa đổi 

Luật Đát đai 2013 và tiến 

tới xây dụng Bộ luật Đất 

đai (Tham gia) 

2021-2022 Dự án Luật Đất đai (sửa 

dổi) của Quốc hội giao Bộ 

Tài nguyên Môi trường 

chru trì soạn thảo 

Đã nghiệm 

thu 



    
 

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 

 

 

Trần Nguyễn Thị Tâm Đan 

 


