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9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp

Đại học ĐH Xây Dựng Công trình thủy 1999

Thạc sỹ Viện UNESCO-IHE,

Delft, Hà Lan

Công trình thủy 2006

Tiến sỹ Đại học Suttgart,

CHLB Đức

Công trình thủy 2011



10. Quá trình công tác1

Thời gian
(Từ năm ... đến

năm...)
Vị trí công tác

Lĩnh vực chuyên
môn

Cơ quan công tác

1999 - 2001 Nghiên cứu viên
Kỹ thuật thủy lợi Viện Khoa học Thủy

lợi, Hà Nội

2001 - 2004 Nghiên cứu viên
Kỹ thuật thủy lợi Viện Khoa học Thủy

lợi miền Nam

2004 - 2006 Học Thạc sĩ Kỹ thuật thủy lợi Viện Khoa học Thủy
lợi miền Nam

2006-2007 Nghiên cứu viên
Kỹ thuật thủy lợi Viện Khoa học Thủy

lợi miền Nam

2007-9/2011 Nghiên cứu sinh
Kỹ thuật thủy lợi Viện Khoa học Thủy

lợi miền Nam

9/2011-8/2012
Phó Giám đốc Trung tâm
NC Phát triển kỹ thuật Hạ
tầng nông thôn

Kỹ thuật thủy lợi Viện Khoa học Thủy
lợi miền Nam

8/2012 - nay
Giám đốc Trung tâm NC
Phát triển kỹ thuật Hạ tầng
nông thôn

Kỹ thuật thủy lợi Viện Khoa học Thủy
lợi miền Nam

12/2016- nay
Phó Viện trưởng – Viện
Khoa  học Thủy lợi miền
Nam

Kỹ thuật thủy lợi Viện Khoa học Thủy
lợi miền Nam

11. Các công trình khoa học đã công bố
(liệt kê các công trình, bài báo, báo cáo khoa học tiêu biểu liên quan đến đề tài đã công bố
trong 5 năm gần nhất)

TT
Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng

công trình)

Năm
công bố

Tác giả hoặc
đồng tác giả

Tạp chí quốc tế

1 Combined fluvial and pluvial
urban flood hazard analysis:
concept development and
application to Can Tho city,
Mekong Delta, Vietnam

Natural Hazard and
Earth System Science
Journal

2016 Đồng tác giả

2 Future sediment dynamics in
the Mekong Delta floodplains:

Global and Planetary
Journal

2015 Đồng tác giả

1 Nêu những tổ chức khoa học đã và đang công tác của cá nhân (kể cả kiêm nhiệm).



Impacts of hydropower
development, climate change
and sea level rise

3 Operational multi-sensor
monitoring of turbidity for the
entire Mekong Delta

International Journal
of Remote Sensing

2014 Đồng tác giả

4 Large-scale suspended sediment
transport and sediment
deposition in the Mekong Delta

Hydrology Earth
System Sciences

2014 Đồng tác giả

5 Sedimentation in the
floodplains of the Mekong
Delta, Vietnam.

Part I: suspended sediment
dynamics

Hydrological
processes journal

2013 Đồng tác giả

6 Sedimentation in the
floodplains of the Mekong
Delta, Vietnam

Part II: deposition and erosion

Hydrological
processes journal

2013 Đồng tác giả

7 GPS buoys for stage monitoring
of large rivers

Journal of Hydrology 2012 Đồng tác giả

8 Floodplain hydrology of the
Mekong Delta, Vietnam

Hydrological
processes journal

2011 Đồng tác giả

Tạp chí trong nước

1 Lũ xuống triều rút và hiện
tượng sạt lở bờ sông

Tạp chí Nông nghiệp
& Phát triển nông

thôn, Việt Nam 2001

2001 Đồng tác giả

2 Một số vấn đề cần nghiên cứu ở
sông vùng triều: kết quả nghiên

cứu từ sông Cửu Long vùng ảnh

hưởng triều

Tạp chí Nông nghiệp

& Phát triển nông

thôn, Việt Nam 2003

2003 Đồng tác giả

3 Nghiên cứu giải đoán ảnh vệ
tinh đề lấy thông tin phù sa ở
vùng Đồng bằng sông Cửu
Long

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ Thủy lợi –
Viện Khoa học Thủy

lợi Việt Nam

2013 Đồng tác giả

4 Ứng dụng phương pháp hiệu
chỉnh tự động đa mục tiêu trong

Tuyển tập Hội nghị
thường niên năm

2015 Đồng tác giả



xây dựng mô hình dòng chảy
1D ở đồng bằng sông Cửu Long

2015 – Trường Đại
học Thủy Lợi

5 Nghiên cứu đề xuất giải pháp
chỉnh trị và ổn định đoạn sông
Tiền khu vực cù lao Long
Khánh

Tạp chí Khoa học và
Công nghệ Thủy lợi –
Viện Khoa học Thủy
lợi miền Nam Nam

2015 Đồng tác giả

6 Nghiên cứu đề xuất giải pháp
chỉnh trị đoạn sông có cù lao
trên sông Hậu đi qua TP. Cần
Thơ

Tạp chí Khoa học và
Công nghệ Thủy lợi –
Viện Khoa học Thủy
lợi miền Nam Nam

2015 Đồng tác giả

7 Nghiên cứu diễn biến lòng dẫn
tại khu vực đầu cù Lao Ma –
nút phân lưu giữa sông Tiền và
sông Hậu và đề xuất giải pháp
chỉnh trị bảo vệ

Tạp chí Khoa học và
Công nghệ Thủy lợi –
Viện Khoa học Thủy
lợi miền Nam Nam

2016 Đồng tác giả

Sách chuyên khảo

1 Sediment dynamics in the
floodplain of the Mekong Delta,

Việt Nam

Đại học Stuttgart,
2011, ISSN 0343-

1150

2011 Tác giả

2 The Mekong Delta System :
Interdisciplinary analysis of a
river delta

Springer
Environmental

Science and
Engineering ISBN

978-94-007- 3962-8

2012 Đồng tác giả

Hội nghị quốc tế
1 Baroclinic dynamics at the

downstream junction of the
Bassac River (Mekong delta,
Vietnam)

18th Physics of
Estuaries and Coastal

Seas Conference,
2016

2016 Đồng tác giả

2 Sediment dynamics in the
floodplain of the Mekong Delta

European Geoscience
Union Annual

Assembly 2011,
Vienna, Austria

2011 Đồng tác giả

3 Water in the Mekong Delta –
tracing its origin,

European Geoscience
Union Annual

Assembly 2011,
Vienna, Austria

2011 Đồng tác giả

4 Development and testing of
GPS buoys for precise stage and
water movement monitoring in

Hydrology
conference, San

Diego, 2010

2010 Đồng tác giả



in land water bodies

5 GPS inland water buoys for
precise and high temporal
resolution water level and
movement monitoring,

European Geoscience
Union Annual

Assembly 2010,
Vienna, Austria

2010 Đồng tác giả

6 Ground based monitoring of
channel and floodplain
inundation dynamics

European Geoscience
Union Annual

Assembly 2010,
Vienna, Austria

2010 Đồng tác giả

7 An extensive ground
monitoring system for
floodplain inundation: the
WISDOM test area Tam Nong
in the Mekong Delta, Vietnam.

European Geoscience
Union Annual

Assembly 2009,
Vienna, Austria

2009 Đồng tác giả

8 Bank erosion along the lower
Mekong River

River Flow 2006 -
International

Conference on Fluvial
Hydraulics

September 2006,
Lisbon, Portugal

2006 Đồng tác giả

Hội nghị trong nước Rất nhiều

12. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây thuộc
lĩnh vực nghiên cứu của đề tài (nếu có)

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã
chủ trì

Thời gian
(bắt đầu - kết

thúc)

Tình trạng Cấp quản lý
(cấp nhà nước/
bộ/ cơ sở/ khác)

Tư vấn trưởng báo cáo khả thi dự án
Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế
bền vững đồng bằng sông Cửu Long

2016

Ban Quản lý
Trung ương các
Dự án Thủy lợi

(CPO)

Nghiên cứu các giải pháp khoa học –
công nghệ để điều chỉnh và ổn định các
đoạn sông có cù lao đang diễn ra biến
động lớn về hình thái trên sông Tiền,
sông Hậu

2013 - 2015
Đã nghiệm thu

đạt loại khá

BCN Chương
trình KH&CN
trọng điểm cấp

nhà nước



Rà soát quy hoạch thuỷ lợi phục vụ tái
cấu trúc ngành nông nghiệp vùng Đông
Nam Bộ

2014 - 2015 Đã nghiệm thu Cấp Bộ

Quy hoạch thủy lợi chi tiết vùng kẹp
giữa hai sông Vàm Cỏ 2012 - 2013 Đã nghiệm thu Cấp Bộ

Quy hoạch xây dựng củng cố hệ thống
đê bao sông, rạch các khu vực sản xuất
nông nghiệp TP. Cần Thơ

2013 - 2014 Đang nghiệm
thu

Cấp Tỉnh

Quy hoạch tài nguyên nước mặt thành
phố Cần Thơ 2012 - 2013

Đang nghiệm
thu Cấp Tỉnh

Đánh giá và phân tích tác động của biến
đổi khí hậu và nước biển dâng đến an
ninh nguồn nước trong mùa khô tại
Đồng bằng sông Cửu Long làm cơ sở
cho việc phòng chống suy thoái tài
nguyên nước

2012
Đã nghiệm thu

đạt loại khá

Ủy ban

sông Mê Công

Việt Nam

Tư vấn lập đồ án quy hoạch phòng
chống sạt lở các sông, rạch thành phố
Cần Thơ

2009 - 2010 Đã nghiệm thu Cấp thành phố

Tư vấn khảo sát, lập điều chỉnh dự án
Đầu tư xây dựng khôi phục và nâng cấp
đê biển An Biên – An Minh tỉnh Kiên
Giang

2010 Đã nghiệm thu Cấp Tỉnh

Tư vấn khảo sát và lập dự án đầu tư xây
dựng củng cố, nâng cấp đê biển Hòn
Đất - Kiên Lương (từ cống số 2 – Chùa
Hang)

2010

Đã nghiệm thu Cấp Tỉnh

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã
tham gia

Thời gian
(bắt đầu - kết

thúc)

Tình trạng Cấp quản lý
(cấp nhà nước/
bộ/ cơ sở/ khác)

Quy hoạch chi tiết trạm bơm điện quy
mô vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố
Cần Thơ đến năm 2020

2014 - 2015
Đang nghiệm

thu
Cấp thành phố

Nghiên cứu biến động của chế độ thuỷ
thạch động lực vùng cửa sông ven biển
chịu tác động của dự án đê biển Vũng

2011 - 2014 Đã nghiệm thu Cấp Bộ



Tàu – Gò Công

Ứng dụng công nghệ GIS để nghiên cứu
đánh giá tác động của biến đổi khí hậu
lên nguồn nước và ảnh hưởng của nó
đến sản xuất lúa tỉnh Trà Vinh

2012 - 2013 Đã nghiệm thu Cấp Tỉnh

Điều tra đánh giá hiện trạng các cửa
sông Hậu thuộc hệ thống sông Cửu
Long và kiến nghị các giải pháp bảo vệ,
khai thác.

2009-2010 Đã nghiệm thu Cấp Bộ

Điều tra đánh giá hiện trạng các cửa
sông Tiền thuộc hệ thống sông Cửu
Long và kiến nghị các giải pháp bảo vệ,
khai thác.

2009-2010 Đã nghiệm thu Cấp Bộ

Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm quản
lý và phát triển bền vững hệ thống công
trình Dầu Tiếng phục vụ phát triển kinh
tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía
Nam.

2007-2009 Đã nghiệm thu Cấp Nhà nước

Nghiên cứu đánh giá thực trạng, xác
định nguyên nhân và đề xuất các giải
pháp phòng chống sạt lở bờ sông, kênh
rạch, đê bao chống lũ ở các huyện phía
Tây tỉnh Tiền Giang

2006-2007 Đã nghiệm thu Cấp Tỉnh

13. Thạc sỹ đã hướng dẫn bảo vệ thành công

TT Họ và tên
Hướng dẫn hoặc
đồng hướng dẫn

Đơn vị công tác
Năm bảo vệ thành
công/ năm hướng

dẫn

1 Quách Bảo Khanh Đồng hướng dẫn Chi cục thủy lợi Bạc
Liêu

2013

2 Trần Thị Thu Hiền Đồng hướng dẫn Phân viện địa lý
TPHCM

2013

3 Trần Tiến Hướng dẫn Viện Thủy lợi và môi
trường

2013

4 Lê Vĩnh Tiến Hướng dẫn Tư vấn tự do 2014



5 Nguyễn Lê Huấn Hướng dẫn Viện Khoa học Thủy
lợi miền Nam

2015

6 Mai Việt Bảo Đồng hướng dẫn Viện Khoa học Thủy
lợi miền Nam

2014

7 Phan Văn Dũng Hướng dẫn Công ty tư vấn
chuyển giao công

nghệ thủy lợi

2014

8 Nguyễn Trọng Nghĩa Hướng dẫn Viện Khoa học Thủy
lợi miền Nam

2015

14. Tiến sỹ đang hướng dẫn

1 Nguyễn Thị Vân Anh Hướng dẫn
chính

Đại học giao thông
vận tải TPHCM

2016

2 Vũ Văn Hiếu Hướng dẫn phụ Cục B58, Tổng cục
V, Bộ Công An

2016

15. Giải thưởng về khoa học liên quan đến đề tài (nếu có)

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng

16. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
Kỹ thuật Thủy lợi; Động lực học sông, biển; tài nguyên nước; biến đổi khí hậu và phòng tránh
thiên tai.

Tôi xin cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2016

Xác nhận của Cơ quan chủ quản

Thủ trưởng đơn vị
Người khai

Nguyễn Nghĩa Hùng


