Ảnh
4X6

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

LÝ LỊCH KHOA HỌC
Dành cho các cán bộ đăng ký chủ trì và tham gia thực hiện các đề tài KHCN
của ĐHQGHN
THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên:

ĐẶNG NGỌC HÀ

2. Năm sinh:

1985

4. Nơi sinh:

Gia Viễn, Ninh Bình

3. Nam/ Nữ:

Nam

5. Nguyên Quán:

Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình

6. Địa chỉ thường trú hiện nay:
Phường (Xã):

Thượng Đình

Quận (Huyện):

Thanh Xuân

Thành Phố (Tỉnh):

Hà Nội

Điện thoại: NR...........................Mobile:
Email:

0977182511

Fax:................................................

hadangngoc@gmail.com

7. Học vị:
7.1. Tiến sĩ
Năm bảo vệ:.........................................................................................................................................
Nơi bảo vệ:...........................................................................................................................................
Ngành:.......................................................Chuyên ngành...................................................................
7.2. TSKH
Năm bảo vệ:.........................................................................................................................................
Nơi bảo vệ :..........................................................................................................................................
Ngành:..................................................................................................................................................
Chuyên ngành......................................................................................................................................

8. Chức danh khoa học :
8.1. Phó giáo sư

Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo Sư

Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

Nghiên cứu viên

10 .Chức vụ:

11. Cơ quan công tác:
Tên cơ quan:

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

Phòng TN, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Nghiên cứu Khu vực học
Địa chỉ Cơ quan:

336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:

04.35589073

Email:

dokienvn@gmail.com

.Fax:

04.35572024

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
12. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Khoa học xã
hội và Nhân văn, ĐHQGHN

Lịch sử

2007

Thạc sĩ

Viện Việt Nam học và Khoa
học phát triển, ĐHQGHN

Việt Nam học

2013

Nơi đào tạo

Thời gian đào
tạo

Tiến sĩ
TSKH
13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)
Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

14. Trình độ ngoại ngữ
TT

Ngoại ngữ
Tiếng Anh

Trình độ A

Trình độ B

Trình độ C
x

Chứng chỉ quốc tế

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN
15. Quá trình công tác
Thời gian

Vị trí công tác

(Từ năm ... đến
năm...)
10/2007 – 12/2007

04/2008 đến nay

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

Nghiên cứu viên Viện Nhà nước và Pháp
luật, Viện Hàn lâm Khoa
học xã hội Việt Nam

27 Trần Xuân Soạn,
Hà Nội

Nghiên cứu viên Viện Việt Nam học và
Khoa học phát triển,
ĐHQGHN

336 Nguyễn Trãi,
Thanh Xuân, Hà Nội

16. Hướng nghiên cứu chính
- Nghiên cứu, tiếp cận hệ thống lý thuyết khu vực học, phân vùng trong khu vực học phục vụ
phát triển và phát triển bền vững
- Nghiên cứu tổng hợp các vấn đề lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường v.v… làng xã
nhằm phục vụ phát triển và phát triển bền vững
- Quá trình khai phá, xác lập chủ quyền Việt Nam ở Nam Bộ trong các thế kỷ XVII – XIX
- Nghiên cứu theo định hướng liên ngành về khu vực Nam Bộ thời kỳ cổ trung đại (chính trị,
kinh tế, văn hóa, giáo dục, dân số học v.v…).
17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố
17.1 Sách giáo trình
TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1
2
17.2 Sách chuyên khảo
TT

Tên sách

1

Vương triều Lý (1009 - 1225)

Đồng tác giả

Nxb Hà Nội

2010

2

Bảo tồn, làm giàu và phát huy
các giá trị văn hóa truyền thống

Đồng tác giả

Nxb Khoa
học xã hội

2010

Việt Nam trong Đổi mới và Hội
nhập
3

Thăng Long - Hà Nội: Thư mục
công trình nghiên cứu

Đồng tác giả

Nxb Hà Nội

2010

4

Những giá trị văn hóa truyền
thống Việt Nam

Đồng tác giả

Nxb Chính trị
Quốc gia

2010

5

25 năm Việt Nam học theo định
hướng liên ngành

Đồng tác giả

Nxb Thế giới

2014

6

Giá trị văn hóa Việt Nam: truyền
thống và biến đổi

Đồng tác giả

Nxb Chính trị
Quốc gia – Sự
thật

2014

17.3 Các bài báo khoa học
17.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nước ngoài:
17.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nước: 01
17.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 03
17.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nước:

07

17.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu
tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình

Nơi công bố

Năm
công bố

Modern Reanalysis of Vietnamese
Traditional Culture

Đồng tác giả

Asia Open Forum –
Korea University, Seoul,
Hàn Quốc

2008

2

The role of Geography in the Area
Studies

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội thảo khoa
học Quốc tế Địa lý
Đông Nam Á lần thứ X:
Understanding the
Changing space, place
and culture of Asia, Hà
Nội

2010

3

Tiếp cận Khu vực học trong nghiên
cứu tổ chức không gian tiểu vùng
của Hà Nội (Trường hợp vùng
Bưởi)

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo khoa
học Hà Nội học –
phương pháp tiếp cận và
nội dung nghiên cứu, Hà
Nội

2011

TT

Tên bài báo

1

4

Tri thức dân gian của người dân
khu đảo Hà Nam (Yên Hưng,
Quảng Ninh) về nghề vận tải sông
biển
Yên Hưng 1945 đến nay: vai trò
kinh tế và vị thế chính trị - xã hội

5

Một số phân tích dữ liệu dân số tộc
người Thái ở Việt Nam

6

Nhận diện trung tâm Mô Xoài qua
tư liệu địa bạ đầu thế kỷ XIX

7

8

Tác giả

Đồng tác giả
Đồng tác giả

10

2011

2011

Hội thảo Thái học Toàn
quốc lần thứ VI: Cộng
đồng các tộc người ngữ
hệ Thái – Kadai ở Việt
Nam : Truyền thống, hội
nhập và phát triển,
Thanh Hóa

2012

2012

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội thảo khoa
học Từ xứ Mô Xoài xưa
đến Bà Rịa – Vũng Tàu
ngày nay, Bà Rịa – Vũng
Tàu

2012

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo khoa
học Phương pháp giảng
dạy tiếng Việt cho người
nước ngoài, Khoa Việt
Nam học, Đại học Hà
Nội, Hà Nội

Giảng dạy lịch sử Việt Nam cho
sinh viên nước ngoài

Phân tích thông tin, dữ kiện số liệu
về giáo dục, thi cử Nho học ở Nam
Bộ nửa đầu thế kỷ XIX
Tác giả

9

Đô thị Quảng Yên –
truyền thống và định
hướng phát triển, Nxb
Thế giới
Đô thị Quảng Yên –
truyền thống và định
hướng phát triển, Nxb
Thế giới

Biến đổi đời sống văn hóa vật
chất của người Thái trong quá
trình tái định cư thủy điện Sơn La
(Trường hợp Bản Nhạp, xã
Chiềng Lao, huyện Mường La,
tỉnh Sơn La)

Tác giả

Thế mạnh tài nguyên du lịch nhân
văn vùng Tây Nguyên

Đồng tác giả

Việt Nam học - Kỷ yếu
Hội thảo Quốc tế lần thứ
tư: Việt Nam trên đường
hội nhập và phát triển
bền vững, tập VII, Nxb
Khoa học Xã hội, Hà
Nội
Hội thảo Thái học Toàn
quốc lần thứ VII: Cộng
đồng Thái – Kadai Việt
Nam: những vấn đề
phát triển bền vững,
Nxb Thế giới
Tạp chí Khoa học Xã
hội Tây Nguyên, số 1

2013

2015

2015

11

Khai tác giá trị các di tích lịch sử,
văn hóa phục vụ phát triển du lịch
bền vững ở Tây Nguyên

Đồng tác giả

Bảo tồn và phát huy giá
trị lịch sử - văn hóa
phục vụ phát triển du
lịch, Nxb Chính trị
Quốc gia – Sự thật

2015

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:
TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã
hiệu

Nơi cấp

Năm
cấp

1
2
3
19. Sản phẩm KHCN:
19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:…………………………….
19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:……………………………….
19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:
TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp
dụng

Hiệu quả

1
2
3
20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia
20.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì
Tên/ Cấp
Thời gian
Cơ quản quản lý đề tài,
(bắt đầu thuộc Chương trình
kết thúc)
(nếu có)

Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu/ chưa
nghiệm thu)

Làng xã vùng ven Hồ Tây
(vùng Bưởi)/cấp Viện
VNH&KHPT

2010 – 2011

Viện Việt Nam học và
Khoa học phát triển

Đã nghiệm thu

Xứ Mô Xoài – lịch sử tụ cư, đặc
điểm kinh tế và xã hội/cấp Viện

2011 – 2012

Viện Việt Nam học và
Khoa học phát triển

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu không gian văn hóa
làng Dương Lôi (Từ Sơn, Bắc
Ninh) nhằm bảo tồn và phát huy
các giá trị truyền thống/cấp
Viện

2013 - 2014

Viện Việt Nam học và
Khoa học phát triển

Đã nghiệm thu

20.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với tư cách thành viên
Tên/ Cấp

Tổ chức hành chính vùng Nam
Bộ thời kỳ chính quyền Đàng
Trong của các chúa Nguyễn/cấp
Viện

Thời gian
(bắt đầu kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài,
thuộc Chương trình
(nếu có)

Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu/ chưa
nghiệm thu)
Đã nghiệm thu

2006 – 2007

Viện Nhà nước và Pháp
luật

2007 - 2009

Viện Hàn lâm Khoa học
Xã hội Việt Nam

Quá trình khai phá và xác lập
chủ quyền Việt Nam trên vùng
đất Nam Bộ/cấp Nhà nước

2008 - 2011

Bộ Khoa học và Công
nghệ

Đã nghiệm thu

Nam Bộ từ thế kỷ VII đến thế
kỷ XVI/cấp Nhà nước

2008 - 2011

Bộ Khoa học và Công
nghệ

Đã nghiệm thu

Khu vực học trên thế giới và
Việt Nam - lý luận và thực tiễn/
Trọng điểm cấp ĐHQG

2009 - 2011

ĐHQG Hà Nội

Đã nghiệm thu

Xây dựng và triển khai mô hình
quản lý và bảo vệ môi trường
dựa trên văn hóa cộng đồng ở
một số làng nghề ven sông Cà
Lồ/ Nhiệm vụ nhóm A

2012 - 2013

ĐHQG Hà Nội

Đã nghiệm thu

Địa chí Đông Anh/Hợp tác

2012 - 2015

Huyện ủy, UBND huyện
Đông Anh, Hà Nội

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp
các di sản thiên nhiên, tài
nguyên du lịch, hoạch định
không gian và đề xuất các giải
pháp phát triển du lịch ở Tây
Nguyên/cấp Nhà nước

2012 - 2015

Chương trình Khoa học
cấp Nhà nước: Tây
Nguyên 3

Đang tiến hành

Bước đầu nghiên cứu lịch sử
nhà nước ở vùng đất Nam Bộ Việt Nam/cấp Bộ

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu những biến đổi
của điều kiện sống, đề xuất
giải pháp phát triển kinh tế,
văn hóa, xã hội các cộng đồng
cư dân khu vực tái định cư
thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn
La/Hợp tác

2012 - 2014

Sở Khoa học Công nghệ
tỉnh Sơn La

Đã nghiệm thu

Bách khoa thư Hà Nội mở
rộng/Hợp tác

2012 – 2014

Thành ủy Hà Nội, Sở
Khoa học Công nghệ
thành phố Hà Nội

Đã nghiệm thu

Xây dựng và triển khai mô hình
quản lý và bảo vệ môi trường
dựa trên văn hóa cộng đồng ở
một số làng nghề tỉnh Thái
Bình/Hợp tác

2013 - 2015

Sở Khoa học Công nghệ
tỉnh Thái Bình

Đã nghiệm thu

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước
TT
Hình thức và nội dung giải thưởng

Tổ chức, năm tặng thưởng

22. Quá trình tham gia đào tạo SĐH
22.1 Số lượng tiến sĩ đã đào tạo:..........................................
22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn:...................................
22.3 Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:.........................................
22.4 Thông tin chi tiết:
Tên luận án của NCS
( đã bảo vệ luận án TS
hoặc đang làm NCS)

Tên luận văn của các
thạc sĩ ( chỉ liệt kê
những trường hợp đã
hướng dẫn bảo vệ
thành công)

Vai trò hướng dẫn
( chính hay phụ)

Tên NCS, Thời
gian đào tạo

Cơ quan công tác của TS,
NCS, địa chỉ liên hệ ( nếu
có)

Tên thạc sĩ, Thời
gian đào tạo

Cơ quan công tác của học
viện, địa chỉ liên hệ ( nếu
có)

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN
Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong
và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế; ...
..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

XÁC NHẬN CỦA
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2016
NGƯỜI KHAI
(Họ tên và chữ ký)

Đặng Ngọc Hà

