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10. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Tổng hợp Matxcơva,
Liên Xô

Toán – Cơ

1985

Tiến sỹ

Tổng hợp Matxcơva,
Liên Xô

Toán – Cơ

1989

Tiến sỹ khoa học

Viện Hàn Lâm Khoa
Học Nga

Toán – Cơ

1998

Thực tập sinh khoa học

11. Quá trình công tác
Thời gian
(Từ năm ... đến
năm...)

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

1989 - 1991

Nghiên cứu viên Viện Cơ học Ứng
dụng

291 Điện Biên Phủ,
quận 3, Tp. Hồ Chí
Minh

1992 - 1997

Trưởng phòng

Viện Cơ học Ứng
dụng

291 Điện Biên Phủ,
quận 3, Tp. Hồ Chí
Minh

1998 - 2002

Viện trưởng

Viện Cơ học Ứng
dụng

291 Điện Biên Phủ,
quận 3, Tp. Hồ Chí
Minh

2002 - 2005

Nghiên cứu viên Viện Cơ học Ứng
chính
dụng

291 Điện Biên Phủ,
quận 3, Tp. Hồ Chí
Minh

2006 - 2013

Trưởng phòng

Viện Môi trường và
Tài nguyên

142 Tô Hiến Thành,
quận 10, Tp. HCM

2013 đến nay

Giảng viên

Đại học Bách Khoa
Thành phố Hồ Chí
Minh

268 Lý Thường Kiệt,
Quận 10, Tp. HCM

12. Các công trình công bố chủ yếu
(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn
trong 5 năm gần nhất)
Tên công trình
(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình

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

Năm công bố

Đồng tác giả

Tạp chí Khí tượng
Thủy văn 5, 2007. số
557, trang 34- 43.

2007

1

Ứng dụng GIS trợ
giúp công tác quản lý
chất thải rắn tại các đô
thị, thành phố Việt
Nam.

Đồng tác giả

Tạp chí Khí tượng
Thủy văn 9, 2007. số
561, trang 21-27.

2007

2

Xây dựng công cụ tích
hợp đánh giá ô nhiễm
không khí từ các
nguồn điểm tại các
khu công nghiệp.

3

Xây dựng mô hình

Đồng tác giả

Tạp

2008

TT

2

chí

Khí

tượng

giám sát chất lượng
không khí cho các nhà
máy công nghiệp –
nhà máy ximang Luks
Thừa Thiên Huế làm
ví dụ nghiên cứu.

4

Thủy văn 9 (573), trang
35 – 44

Mô phỏng ô nhiễm
không khí từ nguồn
thải công nghiệp tại
khu vực có địa hình
đồi núi.

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội nghị môi
trường toàn quốc lần
thứ 3. Hà Nội. Trang
314 – 322.

2010

Economic assessment
of damages for thu
duc water plant due to
polluted dong nai
river.

Đồng tác giả

Proceedings
of
International
Conference
for
Environment
and
Natural
Resources.
Theme:
“Environmental
Protection for Urban
and Industrial Zones in
adaptation to Climate
Change”, pp. 318 - 323

2010

Evaluating
and
forecasting flooding
in ho chi minh city
using mike flood
model

Đồng tác giả

Proceedings
of
International
Symposium
on
Geoinformatics
for
Spatial Infrastructure
Development in Earth
and Allied Sciences
2010, pp. 299 – 304

2010

Phương pháp tính
toán thiệt hại về kinh
tế - môi trường đối
với một lưu vực sông
bị ô nhiễm – trường
hợp điển hình: lưu
vực sông Thị Vải.

Đồng tác giả

Tạp chí phát triển khoa
học – công nghệ, tập
14, số M1, trang 5- 15.

2011

Kết hợp phần mềm
Mike và mô hình kinh
tế môi trường đánh
giá thiệt hại do dầu
tràn trên vùng biển
Việt Nam

Đồng tác giả

Tạp chí Khí tượng thủy
văn 603 (03/2011):
pp.31-41.

2011

5

6

7

8

3

Nghiên cứu xây dựng
mô hình quản lý và
chia sẻ thông tin chất
lượng môi trường
nước – lấy lưu vực hệ
thống sông Đồng Nai
làm ví dụ nghiên cứu.

Đồng tác giả

Tạp chí phát triển khoa
học – công nghệ, tập
14, số M1, trang 1728.

2011

Initial application of
benefit sharing model
in river basin –
application in Dong
Nairiver basin.

Đồng tác giả

Proceedings of the
International
Conference
on
“
Ecological
security:
Climate change and
socio-economicpolicy
development
implications in the
GMS” Chiang Rai –
Thailand on October10
– 11 2011, page 143 –
151

2011

Đồng tác giả

Hội thảo ứng dụng GIS
toàn quốc 2011, trang
213 - 222

2011

11

Xây dựng cơ sở dữ
liệu và phần mềm hỗ
trợ công tác ứng phó
lũ lụt tạiQuảng Nam
dựa trên công nghệ
WEBGIS.

Đồng tác giả

Tạp chí Khí Tượng
Thủy Văn 4(616) 2012,
trang 32 – 38

2012

12

Ứng dụng mô hình
Mike 11 đánh giá diễn
biến chất lượng nước
sông Truồi Thừa
Thiên –Huế.

Đồng tác giả

Tạp chí Khí Tượng
Thủy Văn 7(619) 2012,
trang 16 – 24

2012

13

Ứng dụng mô hình
kinh tế- sinh thái quản
lý nuôi trồng thủy sản
theo định hướng phát
triển bền vững

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và
Công nghệ 50 (4A)
2012, trang 1 - 8

2013

14

Ứng dụng chỉ số an
ninh sinh kế bềnvững
đánh giá sự phát triển
bền vững tại Thành
phố Hồ Chí Minh.
Tạp chí Khoa học và
Công nghệ 50 (4A)
2012, trang 1 - 8

9

10

4

Đồng tác giả

Tạp chí Khí Tượng
Thủy Văn 8 (620)
2012, trang 6 – 13

2013

15

Ứng dụng mô hình
diễn toán đánh giá tỷ
lệ gây ô nhiễm của
các doanh nghiệp
trong khu công nghiệp
tập trung.

Đồng tác giả

Tạp chí Khí Tượng
Thủy Văn 9 (621)
2012, trang 13 - 22

2013

16

Xây dựng mô hình
tích hợp hỗ trợ đánh
giá diễn biến chất
lượng nước sông Sài
Gòn. Tạp chí Khí
Tượng Thủy Văn 9
(621) 2012, trang 13 22

Đồng tác giả

Tạp chí Khí Tượng
Thủy Văn 2 (626)
2013, trang 1 – 9.

2013

17

Xác định khả năng tự
làm sạch hệ thống
kênh sông - lấy sông
Sài Gòn làm ví dụ
nghiên cứu

Đồng tác giả

Tạp chí Khí Tượng
Thủy Văn 4 (628)
2013, trang 52 – 58

2013

18

Ứng dụng Mike11 mô
phỏng chất lượng
nước sông Ba, Gia Lai
theo các kịch bản phát
triển kinh tế xã hội

Đồng tác giả

Hôi nghị IndonesiaHiệp hội viễn thám
châu Á, trang SC09144-SC-151

2013

19

Ứng dụng GIS và mô
hình trong việc đánh
giá tác động ô nhiễm
môi trường do bụi tại
khu vực khai thác đá
tập trung

Đồng tác giả

Hôi nghị IndonesiaHiệp hội viễn thám
châu Á, trang SC09152-SC-159

2013

20

Ứng dụng viễn thám
và mô hình đánh giá
tác động của việc sử
dụng đất và biến đổi
khí hậu đến dòng chảy
sông Srepok, Việt
Nam

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội thảo ứng
dụng GIS toàn quốc,
trang 140-149

2013

21

Xây dựng phần mềm
quảng bá du lịch sinh
thái-Trường hợp áp
dụng tỉnh Tây Ninh

5

Đồng tác giả

Hội nghị quốc tế lần
thứ 3 về năng lượng
bền vững, trang 423430

2013

22

Ứng dụng mô hình
WasP xây dựng bản
đồ tài nguyên năng
lượng gió-Áp dụng
cho tỉnh Ninh Thuận

Đồng tác giả

Hội nghị khoa học công
nghệ lần thứ 13, trang
13-29

2013

23

Ứng dụng phương
pháp thể tích hữu hạn
trong bài toán môi
trường

Đồng tác giả

Hội nghị khoa học công
nghệ lần thứ 13, trang
30-43

2013

24

Giải bài toán lan
truyền chất bằng
phương pháp thể tích
hữu hạn và lưới phi
cấu trúc

Đồng tác giả

Hội nghị khoa học công
nghệ lần thứ 13, trang
44-45

2013

25

Mô hình toán và tin
học đánh giá sự
khuếch tán và lắng
đọng khô trong khí
quyển

Đồng tác giả

Hội nghị khoa học công
nghệ lần thứ 13

2013

26

Đánh giá chất lượng
môi trường không khí
thành phố Hà Nội
theo chỉ số chất lượng
không khí
Xây dựng phần mềm
đánh giá khả năng
chịu tải của kênh sông

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội nghị khoa
học Viện Cơ học và tin
học ứng dụng, trang
134-143

2014

Hệ thống tích hợp giải
bài toán dòng chảy và
tải-khuếch tán

Đồng tác giả

Hội nghị Khoa học máy
tính và kỹ thuật lần thứ
2, trang 172-186

2014

28

Đồng tác giả

Hội nghị Khoa học máy
tính và kỹ thuật lần thứ
2, trang 217-227

2014

29

Lý thuyết trò chơi hợp
tác và ứng dụng giải
quyết bài toán tiết
kiệm chi phí xử lý ô
nhiễm

Đồng tác giả

Asian Environmental
Technology, ISSN 0963
7362, trang 4-6

2014

30

Air quality assessment
and air pollution
zoning of Hanoi using
air quality index

27

6

Đồng tác giả

Tạp chí Khí Tượng
Thủy Văn 2 (638)
2014, trang 43– 50

2014

31

Đánh giá chất lượng
môi trường không khí
thành phố Hà Nội
theo chỉ số chất lượng
không khí

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học công
nghệ (52 số 4C), trang
37 - 46

2014

32

Xây dựng bản đồ phân
vùng chất lượng nước
mặt-Trường hợp tỉnh
Bình Dương

Đồng tác giả

Southeast
Asian
Journal of Sciences,
ISSN 2286 - 7724
2014, pp. 105- 109

2014

33

Impact of climate
changes
on
the
livehood security of
minority group in the
Daklak province, Viet
Nam

Đồng tác giả

Southeast
Asian
Journal of Sciences,
ISSN 2286 - 7724
2014, pp. 102-131

2014

34

Analytical scheme to
analytically
solve
atmospheric advection
– Diffusion equation
with mixed boundary
condition

Đồng tác giả

Hội nghị quốc tế lần
thứ 3 khoa học kỹ thuật
và tự động hóa, Đại học
Quốc gia Hà Nội, trang
32

2014

35

Tính toán và mô
phỏng quá trình tách
bụi và lan truyền ô
nhiễm bụi từ hệ thống
lọc tách bụi
Mô hình đánh giá ảnh
hưởng bề mặt tới mức
độ và phạm vi ô
nhiễm trong khí quyển

Đồng tác giả

Hội nghị quốc tế lần
thứ 3 khoa học kỹ thuật
và tự động hóa, Đại học
Quốc gia Hà Nội, trang
32

2014

Công cụ tích hợp
quản lý chất thải rắn
nguy hại tại tp.HCM,
sử dụng công nghệ thẻ
điện tử và GIS

Đồng tác giả

Hội nghị châu Á Thái
Bình Dương lần thứ 8
về chất thải, trang 23

2014

Ứng dụng mô hình
Clim đánh giá khả
năng chịu tải của sông
Cái, Nha Trang

Đồng tác giả

Hội nghị Khoa học và
công nghệ lần thứ 2 Tài
nguyên, Năng lượng và
Môi trường vì sự phát
triển bền vững, trang 9

2014

36

37

38

7

Ứng dụng mô hình và
GIS đánh giá tác động
ô nhiễm bụi tại khu
vực khai thác đá tập
trung

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội thảo Ứng
dụng GIS toàn quốc
2014

2014

Assessment of climate
change trends at Long
Xuyen
quadrangle
using remote sensing
image

Đồng tác giả

Poceedings
International
Symposium
on
Geoinformatics
for
Spatial-Infrastruture
development in earth
and allied sciences,
GIS-IDEAS 2014

2014

Building information
system
serving
adaptation, mitigation
and
impact
assessment
the
climate change for
national level

Đồng tác giả

Poceedings
International
Symposium
on
Geoinformatics
for
Spatial-Infrastruture
development in earth
and allied sciences,
GIS-IDEAS 2014

2014

Đồng tác giả

Tạp chí Khí Tượng
Thủy Văn 2 (655)
2015, trang 47– 51

2015

42

Xây dựng chỉ số an
ninh sinh kế bền vững
(SLSI) phục vụ đánh
giá mức độ phát triển
bền vững tại tỉnh Bình
Thuận.

Đồng tác giả

ISSN 1859 - 0128 Tạp
chí Phát triển Khoa học
và Công nghệ, 2015,
Vol.18, pp. 14-21

2015

43

Ứng dụng hàm Bessel
tính toán phạm vi ô
nhiễm không khí có
lưu ý tới sự phân tầng
của khí quyển

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội thảo ứng
dụng GIS toàn quốc
2015, trang 101-105.

2015

44

Xây dựng mô hình
WebGIS quản lý tài
nguyên và môi trường
nước vùng tứ giác
Long Xuyên

Đồng tác giả

Hiệp hội viễn thám
Châu Á, trang 27

2015

45

Sự thay đổi chất
lượng nước tại lưu
vực
sông
Bung,
Quảng Nam sau khi
xây dựng đập

39

40

41
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13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ 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

1

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số
1905/2010/QTG: Phần mềm môi trường
ENVIMAP 2010

2010

2

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số
2304/2010/QTG: Phần mềm môi trường CAP 2010

2010

3

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số
2312/2010/QTG: Phần mềm môi trường Waste
2010

2010

4

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số
1792/2015/QTG: Phần mềm môi trường VinaClim
2015

2015

5

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số
1793/2015/QTG: Phần mềm môi trường D-Envim
2015

2015

6

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số
5282/2015/QTG: Phần mềm môi trường Sewer
2015

2015

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)

1

Nghiên cứu xây dựng Áp dụng cho cấp tỉnh, Sở Tài nguyên
phần mềm hỗ trợ quản và Môi trường An Giang.
lý môi trường nước
mặt và không khí tại
tỉnh An Giang, (phần
mềm INSEMAG)

2

Xây dựng cơ sở dữ
Áp dụng cho cấp tỉnh, Sở Tài 2001 – 2005
liệu quan trắc môi nguyên và Môi trường Bà Rịa – Vũng
trường và Thanh tra Tàu
môi trường tại Sở Tài
nguyên và Môi trường
Bà Rịa – Vũng Tàu
(phần
mềm
ENVIMBV,
INSPECTOR)
9

2001 – 2003.

3

Xây dựng công cụ tin Áp dụng cho cấp tỉnh, Sở Tài nguyên 2003- 2004
học hỗ trợ giám sát và và Môi trường Ninh Thuận
quản lý tài nguyên môi
trường tỉnh Ninh
Thuận (phần mềm
ENVIMNT)

4

Điều tra cơ bản, đánh Áp dụng cho cấp tỉnh, Sở Tài nguyên 2005
giá hiện trạng khai và Môi trường Đà N ng
thác và xây dựng cơ
sở dữ liệu từ các phần
mềm chuyên dụng
phục vụ công tác quản
lý, khai thác, sử dụng
hợp lý tài nguyên
nước thành phố Đà
N ng (phần mềm
TIMWAN)

5

Xây dựng công cụ tích Áp dụng cấp Viện Pasteur, Tp. Hồ Chí 2005
hợp GIS với các dữ Minh
liệu phân bố dịch bệnh
và mô hình dự báo
dịch
(phần
mềm
MCAD)

6

Ứng dụng công nghệ Áp dụng cho cấp tỉnh, Sở Tài nguyên 2006 – 2007
thông tin trợ giúp công và Môi trường Quảng Ngãi
tác quản lý ô nhiễm
môi
trường
tỉnh
Quảng Ngãi
2007-2008

7

Nghiên cứu xây dựng Áp dụng cho Hepza, Tp. Hồ Chí Minh
công cụ tin học phục
vụ quản lý nhà nước
về môi trường cho khu
công nghiệp tập trung
– trường hợp cụ thể là
Khu công nghiệp Lê
Minh Xuân

2009 - 2012

8

Xây dựng cơ sở dữ Áp dụng cho Tổng cục Môi trường
liệu, lưu trữ hồ sơ,
chia sẻ và trao đổi
thông tin, dữ liệu về
kết quả kiểm tra,
thanh tra môi trường
trên phạm vi toàn
10

quốc
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN thuộc l nh vực nghiên cứu của đề tài khác đã
chủ trì ho c tham gia (trong 10 năm gần đây)
TT
(bắt đầu - kết
thúc)
(nếu có)
1

2

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ
GIS vào công tác quản lý chất lượng
môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,
2000 – 2002.
Nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ
trợ quản lý môi trường nước mặt và
không khí tại tỉnh An Giang,

(đã nghiệm
thu/ chưa
nghiệm thu)

2000 - 2003

Khoa học Đã nghiệm
công nghệ thu
cấp tỉnh

2001 – 2003

Khoa học Đã nghiệm
công nghệ thu
cấp tỉnh

3

Nghiên cứu xây dựng và hoàn chỉnh
mô hình chất lượng nước để mô
phỏng và dự báo lan truyền và phát
tán các chất độc hại trong môi
trường nước vùng hạ lưu hệ thống
sông Sài Gòn - Đồng Nai.

2002 – 2003

Đề tài dự Đã nghiệm
án
môi thu
trường lưu
vực sông
Sài Gòn Đồng Nai
cấp
nhà
nước. Mã
số:
SDRBEP –
02.04.06.
(đề
tài
nhánh).

4

Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán
kết hợp GIS để mô phỏng và dự báo
xu thế biến đổi môi trường không
khí tại vùng kinh tế trọng điểm phía
Nam (đề tài nhánh).

2002 – 2003

Đề
tài Đã nghiệm
KC.08.08
thu
hướng Bảo
vệ
môi
trường và
phòng
chống thiên
tai

5

Xây dựng công cụ tích hợp GIS với
các dữ liệu phân bố dịch bệnh và
mô hình dự báo dịch (phần mềm
MCAD)

2005

Đề
tài Đã nghiệm
nhánh
thu
thuộc đề tài
cấp Bộ y tế

6

Xây dựng phầm mềm ứng dụng GIS
quản lý tổng hợp các điểm ngập, hệ

2006

Đề
nhánh

11

tài Đã nghiệm
thu

thống thoát nước và chất lượng
nước bùn kênh rạch TpHCM
(TOWN). 2005 - 2006

thuộc đề tài
cấp
Sở
Giao thông
Công chính
Tp.HCM

7

Ứng dụng công nghệ thông tin trợ
giúp công tác quản lý ô nhiễm môi
trường tỉnh Quảng Ngãi

2006 - 2007

Đề tài cấp Đã nghiệm
tỉnh
thu

8

Nghiên cứu xây dựng phần mềm
quản lý số liệu chất thải rắn đô thị
TP.HCM

2006 – 2007

Đề tài cấp Đã nghiệm
Bộ
thu

9

Nghiên cứu xây dựng công cụ tin
học phục vụ quản lý nhà nước về
môi trường cho khu công nghiệp tập
trung – trường hợp cụ thể là Khu
công nghiệp Lê Minh Xuân

2007-2008

Đề tài cấp Đã nghiệm
thành phố thu
HCM

10

Nghiên cứu ứng dụng công cụ emanifest, e- card trong quản lý chất
thải nguy hại tại thành phố Hồ Chí
Minh.

2008 – 2009

Đề tài cấp Đã nghiệm
thành phố thu
HCM

11

Xây dựng công cụ tin học trợ giúp
công tác quản lý môi trường cho
quận huyện Tp. Hồ Chí Minh –
trường hợp cụ thể là quận Thủ Đức
và quận 12.

2008 – 2009

Đề tài cấp Đã nghiệm
thành phố thu
HCM

12

Xây dựng phần mềm quản lý tổng
hợp số liệu quan trắc chất lượng
nước mặt lưu vực hệ thống sông
Đồng Nai dựa trên công nghệ Web
GIS (WINS)

2009 – 2010

Đề tài cấp Đã nghiệm
Bộ
thu

13

Xây dựng mô hình quản lý phát thải
môi trường không khí khu công
nghiệp trên nền tảng công nghệ
WebGIS (TISAP).

2010 – 2011

Đề tài cấp Đã nghiệm
Bộ
thu

14

Nghiên cứu xác định một số qui luật
tự làm sạch của hệ thống kênh sông
đô thị trên ví dụ sông Sài Gòn.

2011 - 2012

Đề tài cấp Đã nghiệm
Bộ
thu

15

Đánh giá, dự báo tác động ô nhiễm
môi trường do bụi tại khu vực khai
thác đá tập trung tại xã Thường Tân,

2012-2014

Đề tài cấp Đã nghiệm
tỉnh
thu

12

Tân Mỹ và đề xuất giải pháp quản
lý
16

Ứng dụng công nghệ Webgis xây
dựng hệ thống tra cứu và quảng bá
du lịch sinh thái tỉnh Tây Ninh

2013-2014

Đề tài cấp Đã nghiệm
tỉnh
thu

17

Điều tra, đánh giá hiện trạng xả
nước thải vào nguồn nước trên địa
bàn thành phố Vinh. Đề xuất giải
pháp bảo vệ môi trường nước lưu
vực tiếp nhận

2013-2014

Đề tài cấp Đã nghiệm
tỉnh
thu

18

Xây dựng phần mềm quản lý Môi
trường tỉnh Cà Mau

2014

Đề tài cấp Đã nghiệm
tỉnh
thu

19

Mô hình hóa ô nhiễm không khí do
bụi tổng số (TSP), SO2, NO2, do
thay đổi các thông số kỹ thuật hệ
thống các ống khói Khu Liên Hợp
Thép FHS

2014

Đề tài cấp Đã nghiệm
tỉnh
thu

20

Xây dựng CSDL và phần mềm lưu
trữ hồ sơ và chia sẽ thông tin quản
lý môi trường tỉnh Phú Yên

2014

Đề tài cấp Đã nghiệm
tỉnh
thu

21

Nghiên cứu cơ sở khoa học, công
nghệ xây dựng hệ thống cơ sở dữ
liệu quốc gia về biến đổi khí hậu và
tác động của biến đổi khí hậu phục
vụ ứng phó với biến đổi khí hậu

2014-2015

Đề tài cấp Đã nghiệm
nhà nước
thu

22

Nghiên cứu xây dựng khung CSDL
và phần mềm lưu trữ hồ sơ, chia sẻ,
trao đổi thông tin, dữ liệu tài
nguyên nước và môi trường trên
phạm vi vùng kinh tế trọng điểm.
Áp dụng thử nghiệm cho vùng kinh
tế trọng điểm phía Nam

2014-2015

Đề tài cấp Chưa
Bộ
nghiệm thu

23

Điều tra, phân tích, nghiên cứu xây
dựng hệ thống thông tin tài nguyênmôi trường nước sông Mê Công, áp
dụng thử nghiệm cho vùng Tứ giác
Long Xuyên thuộc Đồng bằng sông
Cửu Long của Việt Nam

2014-2015

Đề tài cấp Đã nghiệm
Ủy ban
thu

24

Điều tra, phân tích, nghiên cứu xây
dựng hệ thống thông tin tài nguyên-

2014-2015

Đề tài cấp Đã nghiệm
Ủy ban
thu

13

môi trường nước sông Mê Công, áp
dụng thử nghiệm cho vùng Đồng
Tháp Mười thuộc Đồng bằng sông
Cửu Long của Việt Nam

25

Xây dựng phần mềm quản lý môi
trường thị xã Điện Bàn

2015

Đề tài cấp Nghiệm thu
thị xã

tham gia

(bắt đầu - kết
thúc)

(đã nghiệm
thu, chưa
nghiệm thu)

trình
(nếu có)

16. iải thưởng liên quan đến đề tài
(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn nếu có)
TT
1

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

Huy chương vàng Cuộc thi sáng tại
tại Matxcơva (đồng tác giả với nhóm
nghiên cứu thuộc Viện kỹ thuật vô
tuyến và điện tử, Viện hàn lâm khoa
học Nga). Tác phẩm dự thi: Chế tạo
máy đo chất lượng môi trường dựa
trên phương pháp quang học.

2000

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

P.Hồ
Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân đăng ký chủ
nhiệm đề tài, dự án SXTN

íM

, ngày 23 tháng 02 ă 2016

Cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài, dự án SXTN

(Họ tên và chữ ký)

(Xác nhận và đóng dấu)
Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần thiết
để Ông, Bà ...... chủ trì thực hiện đề tài, dự án

Bùi Tá Long
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