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CỦA CÁ NHÂN THỰC HIỆN CHÍNH ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN  
 

 ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN: 
 ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI DỰ ÁN SXTN: 
 

1. Họ và tên:            NGUYỄN NGHĨA HÙNG    

2. Năm sinh:              1976                                      3. Nam/Nữ:               Nam 

4. Học hàm:                                              Năm được phong học hàm:  
    Học vị:             Tiến sĩ                           Năm đạt học vị       :    2011 

5. Chức danh nghiên cứu:      Nghiên cứu viên                           
Chức vụ:  GĐ, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Nông thôn – 
Viện Khoa học Thuỷ lợi Miền Nam 

6. Địa chỉ nhà riêng: 
336 Lô 10 Cư xá Thanh Đa, P27, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 

7. Điện thoại:       (08) 38 380 764;          Mobile: 0988 48 55 75 

8. Fax:                  (08) 39 235 028       E-mail: nguyennghiahung@yahoo.com 

9. Tổ chức – nơi  làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm Đề tài, Dự án:  
    Tên tổ chức :    Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam 
    Tên người Lãnh đạo Cơ quan:     Tăng Đức Thắng 
    Điện thoại người Lãnh đạo Cơ quan:  0913 926 027 
     Địa chỉ tổ chức :   658 – Đại lộ Võ Văn Kiệt - P.1 - Q5 - Tp. Hồ Chí Minh 

10. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt 
nghiệp 

Đại học Trường Đại học Xây 
Dựng Hà Nội Cảng - Đường Thủy 1999 

Thạc sỹ 
Viện giáo dục ngành 
nước UNESCO-IHE, 

Delft, Hà Lan 
Kỹ thuật công trình thủy 2004 

Tiến sĩ Đại học Stuttgart, Đức Kỹ thuật công trình thủy 2011 

x



11. Quá trình công tác 

Thời 
gian Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ tổ chức 

1999-
2001 Nghiên cứu viên Viện Khoa học 

Thủy lợi 
số 171 Tây Sơn, Đống Đa, 

Hà Nội 

2001 - 
2004 Nghiên cứu viên 

Viện Khoa học 
Thủy lợi miền 

Nam 

2A Nguyễn Biểu, quận 5, 
Tp. Hồ Chí Minh 

2004 - 
2006 Học thạc sỹ 

Viện đào tạo 
ngành nước 

UNESCO-IHE, 
Deflt, Hà Lan 

Westvest 7 
2611 AX Delft 

The Netherlands 

2006 - 
2007 Nghiên cứu viên 

Viện Khoa học 
Thủy lợi miền 

Nam 

2A Nguyễn Biểu, quận 5, 
Tp. Hồ Chí Minh 

2007 – 
9/2011 Nghiên cứu sinh 

Đại học Stuttgart, 
Trung tâm nghiên 
cứu khoa học trái 

đất 

Pfaffenwaldring 61 
70569,Stuttgart,  Đức 

TelegrafenbergC4, 14473, 
Potsdam, Đức 

9/2011- 
8/2012 

Phó Giám đốc 
Trung tâm NC Phát  

triển kỹ thuật Hạ 
tầng nông thôn 

Viện Khoa học 
Thủy lợi miền 

Nam 

658 Đại lộ Võ Văn Kiệt, 
quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 

8/2012- 
nay 

Giám đốc Trung 
tâm NC Phát  triển 
kỹ thuật Hạ tầng 

nông thôn 

Viện Khoa học 
Thủy lợi miền 

Nam 

658 Đại lộ Võ Văn Kiệt, 
quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 

12. Các công trình công bố chủ yếu  

TT Tên công trình (bài 
báo, công trình...) 

Là tác giả 
hoặc đồng tác 
giả công trình

Nơi công bố (tên tạp chí 
đã đăng công trình) 

Năm 
công 
bố 

1 Lũ xuống triều rút và 
hiện tượng sạt lở Đồng tác giả Tạp Chí Nông nghiệp & 

PTNN 2001 

2 Một số vấn đề nghiên 
cứu sông vùng triều: 

Đồng tác giả Tạp Chí Nông nghiệp & 2003 



Các kết quả nghiên 
cứu sông Cửu Long 

PTNN 

3 Xác định vị trí và qui 
mô đập cao su Đồng tác giả Tạp Chí Nông nghiệp & 

PTNN 2003 

4 

Sạt lở bờ sông Tiền 
khu vực xã Long 
Thuận- huyện Hồng 
Ngự - tỉnh Đồng Tháp 

Đồng tác giả Tuyển tập KHCN Viện 
KHTL miền Nam 2002 

5 

Xói lở bờ sông Cửu 
Long và giải pháp 
phòng tránh cho các 
khu vực trọng điểm 

Đồng tác giả 

Nhà xuất bản Nông 
Nghiệp 2002 

6 

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

Đồng tác giả 

Báo cáo đăng kỷ yếu 
hội nghị khoa học EGU 
General Assembly, tại 
Viena, Áo 

2010 

7 

Ground based 
monitoring of channel 
and floodplain 
inundation dynamics 

Đồng tác giả 

Báo cáo đăng kỷ yếu 
hội nghị khoa học EGU 
General Assembly, tại 
Viena, Áo 

2010 

8 
Sediment dynamics in 
the floodplain of the 
Mekong Delta 

Đồng tác giả 

Báo cáo đăng kỷ yếu 
hội nghị khoa học EGU 
General Assembly, tại 
Viena, Áo 

2011 

9 
Water in the Mekong 
Delta – tracing its 
origin 

Đồng tác giả 

Báo cáo đăng kỷ yếu 
hội nghị khoa học EGU 
General Assembly, tại 
Viena, Áo 

2011 

10 Floodplain hydrology 
of the Mekong Delta Đồng tác giả Hydrological Processes 

Journal 2011 

11 

Flood Hydraulics and 
Suspended Sediment 
Transport in the Plain 
of Reeds, Mekong 
Delta 

Đồng tác giả 

The Mekong Delta 
System, Springer 
Environmental Science 
and Engineering, pp 
221-232 

2012 

12 GPS Buoys for stage Đồng tác giả Journal of Hydrology 2012 



monitoring of large 
rivers 

13 

Sedimentation in 
the floodplains of 
the Mekong Delta, 
Vietnam. Part I, 
Suspended sediment 
dynamics 
 

Đồng tác giả 

Hydrological Processes 
Journal 

2013 

14 

Sedimentation in 
the floodplains of 
the Mekong Delta, 
Vietnam. Part II, 
erosion and deposition 
 

Đồng tác giả 

Hydrological Processes 
Journal 

2013 

13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí 
mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp   
 (liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có) 
TT Tên và nội dung văn bằng  Năm cấp văn bằng 

   
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn  
(liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có) 

TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa 
chỉ áp dụng 

Thời gian 
(bắt đầu - 
kết thúc) 

    

15. 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, dự án tuyển chọn - 
nếu có) 

Tên đề tài,dự án, nhiệm vụ 
đã chủ trì hoặc tham gia 

Thời gian 
(bắt đầu - kết 

thúc) 

Thuộc 
chương trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 
(đã nghiệm thu, 

chưa nghiệm thu) 
Nghiên cứu, dự báo phòng 
chống sạt lở bờ sông Cửu 
Long 

10/1999 ÷ 
03/2001  Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu định hướng quy 
hoạch chỉnh trị vùng xói lở 
trọng điểm trên sông Lại 
Giang 

01/2001 ÷ 
03/2002  Đã nghiệm thu 



Nghiên cứu dự báo xói lở, 
bồi lắng lòng dẫn và đề xuất 
các biện pháp phòng chống 
cho hệ thống sông ở ĐBSCL 

2001 ÷ 2004 KC 08 -15 Đã nghiệm thu 

Hoàn thiện công nghệ thiết 
kế, chế tạo thi công đập cao 
su sản xuất trong nước vào 
các công trình thuỷ lợi 

2002 ÷ 2004  Đã nghiệm thu 

Các giải pháp khẩn cấp khắc 
phục sạt lở bờ sông Thanh 
Đa 

2003  Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu quy hoạch chỉnh 
trị ổn định sông Hương (Tính 
toán thoát lũ cho hai hồ Tả 
Trạch và Hũu Trạch) 

2003 ÷ 2005  Đã nghiệm thu 

Công trình bảo vệ bờ sông 
Mương Chuối – Huyện Nhà 
Bè. 

2004 ÷ 2005  
Đã nghiệm thu 

 

Nghiên cứu quy hoạch phòng 
chống lũ sông Lại Giang 

01/2001 ÷ 
03/2002  Đã nghiệm thu 

Công trình bảo vệ bờ sông 
Tiền khu CNC – thị xã Sa 
Đéc – tỉnh Đồng Tháp. 

2001 ÷ 2002  Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu các giải pháp 
thoát lũ và sống chung với lũ 
Đồng Tháp Mười 

2001 ÷ 2003  Đã nghiệm thu 

Công trình bảo vệ bờ sông 
Tiền khu vực phường 3,4 – 
thị xã Sa Đéc ( giai đoạn cấp 
bách). 

2002 ÷ 2003  Đã nghiệm thu 

Công trình xử lý sự cố đê 
sông Dinh 2004 ÷ 2005  Đã nghiệm thu 

Xây dựng chiến lược và 
chương trình hành động 
phòng chống lụt, bão và 
giảm nhẹ thiên tai tỉnh Vĩnh 
Long giai đoạn 2006 – 2010 
và định hướng đến 2020 

2006 ÷ 2007

 

Đã nghiệm thu 



Nghiên cứu đánh gía 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 

2007 ÷ 2008

 

Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu giải pháp ổn 
định lòng dẫn và tỷ lệ phân 
lưu thích hợp qua sông Vàm 
Nao nhằm hạn chế những 
diễn biến bất lợi về lũ lụt và 
xói bồi lòng dẫn ở hạ du 
sông Tiền và sông Hậu 

2008 ÷ 2010

 

Đã nghiệm thu 

Điều tra đánh giá hiện trạng 
các cửa sông Tiền thuộc hệ 
thống sông Cửu Long và đề 
xuất các giải pháp khai thác 
bảo vệ 

2009 ÷ 2010

 

Đã nghiệm thu 

Quy hoạch phòng chống sạt 
lở các sông, rạch thành phố 
Cần Thơ 

2009 ÷ 2010
 

Đã nghiệm thu 

Thiết kế kỹ thuật Nâng cấp 
đê Hải Đăng, phường 12, Tp. 
Vũng Tàu 

2011 ÷ 2012
 

Đang thực hiện 

Dự án Kè chống sạt lở chợ 
Rạch Cam 2011 ÷ 2012  Đang thực hiện 

Thiết kế kỹ thuật Xây dựng 
mới đê Hải Đăng, phường 
12, Tp. Vũng Tàu 

2012 ÷ 2013
 

Đang thực hiện 

Dự án phát triển trạm bơm 
điện nhỏ (giai đoạn 2) Mô 
hình trạm bơm và kè nhựa 
uPVC vùng C2 – D2 

2012 ÷ 2013  Đang thực hiện 

Quy hoạch thủy lợi chi tiết 
vùng kẹp giữa 2 sông Vàm 
Cỏ 

2012 ÷ 2013  Đang thực hiện 

Quy hoạch tài nguyên nước 
mặt Tp. Cần Thơ 2012 ÷ 2013

 
 
 

Đang thực hiện 



Nghiên cứu 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 KC 08 -15 Đang thực hiện 

16. Giải thưởng  
(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn 
- nếu có) 
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

1 Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT 2006, 2009 

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác  
(liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có) 

 
Tp.HCM, ngày  11   tháng  07  năm 2013 

TỔ CHỨC – NƠI LÀM VIỆC CỦA 
CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM 

ĐỀ TÀI 
Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần 
thiết để ông Nguyễn Nghĩa Hùng chủ 

trì thực hiện Đề tài 

CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM 
ĐỀ TÀI 

(Họ tên và chữ ký) 
 
 
 
 

TS. NGUYỄN NGHĨA HÙNG
 


