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- Từ 11/2011 đến nay: Giảng viên, Bộ môn Cơ học đất Nền móng, Khoa Xây Cầu đường, 
Trường Đại học Xây dựng. 

Chức vụ hiện nay: Giảng viên; Chức vụ cao nhất đã qua: Phó bí thư Đoàn TNCSHCM trường 
Đại học xây dựng. 

Cơ quan công tác hiện nay (khoa, phòng, ban; trường, viện; thuộc Bộ): Bộ môn Cơ học đất- Nền 
móng, Khoa Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng; thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Địa chỉ cơ quan: Trường Đại học Xây dựng, 

                                Số 55, Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. 

- Điện thoại cơ quan: 024 3869 6222; Địa chỉ E–mail:…………………; Fax: …….................... 

- Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có) :.......................................................................... 

8. Đã nghỉ hưu từ  tháng ................năm..................... 

    Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có) :....................................................................................... 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi có hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn   
nộp hồ sơ):............................................................................................................. 

9. Học vị: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 12 tháng 03 năm 2003, ngành: Xây dựng, chuyên ngành: Tin học 
xây dựng Công trình. Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Xây dựng, Việt 
Nam. 

- Được cấp bằng ThS ngày 24 tháng 3 năm 2008, ngành: Khoa học môi trường và Kỹ thuật 
Xây dựng, chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng. Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường 
đại học Tổng hợp Saitama, Nhật Bản. 

- Được cấp bằng TS ngày 30  tháng 9 năm 2011, ngành: Kỹ thuật Xây dựng. Nơi cấp bằng TS 
(trường, nước): Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản. 

- Được cấp bằng TSKH ngày.....tháng......năm…., ngành:................, chuyên ngành: ................. 

Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước): ................................................................................ 

10. Đã được công nhận chức danh PGS ngày……tháng…….năm.........., 
ngành:............................... 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại HĐCDGS cơ sở: Trường Đại học 
Xây dựng. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại HĐCDGS ngành, liên ngành: Xây 
Dựng- Kiến Trúc. 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Nghiên cứu tái chế bùn thải từ nạo vét ao hồ, sông ngòi, từ thi công công trình ngầm… thành 
vật liệu san lấp thay cho cát tự nhiên;  

- Nghiên cứu áp dụng các giải pháp gia cố, xử lý nền đất yếu tiên tiến và đề xuất một số giải 
pháp nền móng phù hợp cho công trình xây dựng trên nền đất yếu tại Việt Nam;  

- Nghiên cứu phát triển phương pháp số rời rạc và áp dụng phương pháp số trong phân tích một 
số bài toán Địa kỹ thuật. 

Trong đó hướng nghiên cứu “Nghiên cứu tái chế bùn thải từ nạo vét ao hồ, sông ngòi, từ thi công 
công trình ngầm… thành vật liệu san lấp thay cho cát tự nhiên” là hướng nghiên cứu chính hiện 
nay. Mục tiêu của hướng nghiên cứu là nhằm tái chế bùn thải từ xây dựng công trình ngầm trong 
thành phố, nạo vét sông ngòi mương rạch, ao hồ… thành một loại vật liệu dạng rời có đặc tính 
giống cát tự nhiên dùng cho san lấp nền móng công trình. Những đóng góp và kết quả bước đầu 
bao gồm các nghiên cứu về: 1) Nghiên cứu qui trình tái chế thành cát nhân tạo; 2) Đặc tính địa 
kỹ thuật của bùn nạo vét trước khi tái chế và vật liệu sau khi tái chế; 3) Khả năng áp dụng làm 
vật liệu đắp nền khi xây dựng của sản phẩm chế tạo với hàm lượng nghèo phụ gia.  
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14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:  

- Đã hướng dẫn 09 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS;  

- Đã hoàn thành 04 đề tài NCKH cấp trường; 

- Đã công bố 28 bài báo KH, trong đó 03 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy tín;  

- Đã được cấp….bằng sáng chế, giải pháp hữu ích; 

- Số lượng sách đã xuất bản: 01 (Giáo trình giảng dạy). 

- Số lượng…tác phẩm nghệ thuật, thành tích thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế. 

Danh mục 5 công trình KH tiêu biểu nhất: 

1) Deformation and Crushing of Particles of Cement Treat Granulate Soil, Dong, P.H., 
Hayano, K., Kikuchi, Y., Takahashi, H., and Morikawa, Y., Soils and Foundations, Vol. 
51, No. 4, pp.611-624, 2011, ISSN: 0038-0806; (SCIE, IF 2.567, SJR=1.246, H Index=64). 

2) Mechanical Properties of Lean-mixed Cement-Treated Granular Soil, Dong, P.H., 
Hayano, K., Takahashi, H., Morikawa, Y., Proceeding of the Institution of Civil Engineers 
Ground Improvement, Vol. 165 Issue 3, pp. 131-146, 2012, ISSN: 1755-0750; (ISI, 
SJR=0,588, H Index=29). 

3) Engineering properties of Cement-Treated Granulate Soil for geotechnical 
application, Dong, PH., Hayano, K., Takahashi, H., Morikawa, Y., Journal of ASTM 
International, Vol.9, No.2, p. 1-15, 2012, E-ISSN: 1546-962X (Scopus, SJR=0,248, H 
Index=28) 

4) Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Cọc bê tông ống đường kính lớn đổ tại chỗ trong gia 
cố nền đường đắp trên nền đất yếu, Phan Huy Đông (chủ nhiệm), Vũ Mạnh Quỳnh, 
Phạm Việt Anh, Vũ Minh Tân, (2017), Báo cáo đề tài cấp trường Trọng điểm, Mã số 110-
2016/KHXD-TĐ.  

5) Effects of dynamic friction on sliding behavior of block in DDA, Dong P.H., Osada. M., 
Proceeding of the 8th International Conference on Analysis of Discontinuous Deformation: 
Fundamentals and application to mining & Civil engineering (ICADD-8), Beijing, China, 
p. 129-134. (2007). 

 15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

- Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng bảo trợ quỹ VIFOTEC, ngày 11 tháng 12 năm 2003. Số 
khen thưởng: 128/QĐKT; 

- Bằng khen của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 15 tháng 12 năm 2003. Số khen 
thưởng: 7173/GD-ĐT; 

- Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp trường nhiều năm liền. 

 16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, thời hạn của quyết định): không 

 B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/ PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo (tự đánh giá). 

Với nhiệm vụ là Giảng viên của Trường Đại học Xây dựng, tôi đã: 

- Tích cực tham gia vào việc biên soạn các giáo trình, bài giảng, hướng dẫn phục vụ cho công 
tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho các môn học: Cơ học đất, Nền móng, Đồ án nền 
móng cho hệ đào tạo Đại học; các môn học: Cơ học đất nâng cao, Tin học ứng dụng trong Địa 
kỹ thuật cho hệ đào tạo Sau đại học trình độ Thạc sỹ và Tiến sỹ chuyên ngành Địa kỹ thuật.     

- Giảng dạy trực tiếp các lớp Đại học, Sau đại học, Ôn luyện các đội tuyển sinh viên thi 
Olympic Cơ học đất toàn quốc (hàng năm đều đạt giải cao), tham gia giảng dạy các chương 
trình kỹ sư tài năng, chương trình đào tạo bằng tiếng Anh cho các lớp kỹ sư chất lượng cao, 
chương trình đào tạo thạc sỹ liên kết với Trường Đại học HTWK Leipzig của Đức. Tham gia 
vào tổ thiết kế chương trình đào tạo tích hợp trình độ đại học theo tiếp cận CDIO. 
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- Tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học và hướng dẫn Sinh viên nghiên cứu khoa học 
với một số thành công nhất định. Tham gia các hội thảo khoa học chuyên ngành trong nước và 
quốc tế, phản biện các bài báo khoa học, luận văn thạc sỹ.  

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà giáo về đào tạo và nghiên cứu khoa học, thực hiện tốt quy 
định của pháp luật và của nhà trường. Không ngừng rèn luyện trình độ chuyên môn, phương 
pháp giảng dạy và nghiên cứu. 

- Có phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị tốt; có lý lịch bản thân rõ ràng, có sức khỏe đảm bảo 
yêu cầu nghề nghiệp.  

 2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

Tính đến ngày 05/07/2019, ứng viên đã có thâm niên công tác tại Trường Đại học Xây dựng là 
13 năm 03 tháng và thâm niên đào tạo (không tính thời gian đi học Thạc sỹ và Tiến sỹ) là 7 năm 
08 tháng.  

Khai cụ thể ít nhất 6 thâm niên, trong đó có 3 thâm niên cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ. 

TT  

 
Năm học 

Hướng dẫn NCS 
HD luận 
văn ThS 

HD đồ án 
tốt nghiệp 

ĐH 

Giảng dạy  Tổng số giờ 
giảng/Số giờ quy 

đổi 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2013-2014   03  292,79 40 332,79/664,69 
2 2014-2015   02  307,68 40 347,68/659,58 
3 2015-2016   01  378,16 120 498,16/766,16 

3 thâm niên cuối  
4 2016-2017     324,85 80 404,85/705,9 
5 2017-2018 01    259,64 120 379,64/668,34 
6 2018-2019 01    268,04 60 328,04/685,59 

  

 3. Ngoại ngữ 

 3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 
  a) Được đào tạo ở nước ngoài     : 

-  Học ĐH  ;  Tại nước: ........................................................................................................... 
-  Bảo vệ luận văn ThS   ; Tại nước: Nhật Bản 
-  Bảo vệ luận án TS hoặc TSKH   ; Tại nước : Nhật Bản 
-  Thực tập dài hạn (> 2 năm)       ; Tại nước : .......................................................................... 

 b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước : 
-  Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ............... số bằng: ……;   năm 

cấp:............ 
 c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài  : 

-  Giảng dạy bằng ngoại ngữ : Tiếng Anh 
-  Nơi giảng dạy (cơ sơ đào tạo, nước): Trường Đại học Xây dựng, Việt Nam 

 d) Đối tượng khác ; Diễn giải: ................................................................................................... 
 3.2. Tiếng Anh giao tiếp (văn bằng, chứng chỉ):………………………………………………….. 

 4. Hướng dẫn thành công NCS làm luận án TS và học viên làm luận văn ThS (đã được cấp 
bằng/có quyết định cấp bằng):  

TT 
Họ tên NCS hoặc 

HV 

Đối tượng Trách nhiệm Thời gian 
hướng dẫn 

từ .......đến...... 

Cơ sở 
đào tạo 

Năm được 
cấp bằng/có 
quyết định 
cấp bằng 

NCS HV Chính Phụ 

1 Đỗ Quốc Đạt  x x  05/2012~11/2012 ĐHXD 2013/2013 
2 Vũ Văn Cường  x x  06/2013~12/2013 ĐHXD 2014/2014 
3 Phạm Văn Hoàn  x x  06/2013~12/2013 ĐHXD 2014/2014 
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4 Quách Văn Mến  x x  12/2013~06/2014 ĐHXD 2015/2015 

5 Lê Thị Thảo  x x  12/2013~06/2014 ĐHXD 2015/2015 

6 Lê Văn Thắng  x x  12/2013~06/2014 ĐHXD 2015/2015 

7 Trần Duy Tùng  x x  10/2014~03/2015 ĐHXD 2015/2015 

8 Hoàng Văn Tân  x x  06/2014~01/2015 ĐHXD 2016/2016 

9 Nguyễn Ngọc Thanh  x x  09/2015~02~2016 ĐHXD 2016/2016 

10 Phạm Trí Thức x  x  05/2017~05/2021 ĐHXD Chưa bảo vệ 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học:  

- Trước khi bảo vệ tiến sỹ: không 
- Sau khi bảo vệ tiến sỹ: 

TT Tên sách Loại sách 
(CK, GT, 
TK, HD) 

Nhà xuất bản và 
năm xuất bản 

Số tác 
giả 

Viết MM hoặc 
CB, phần biên 
soạn 

Xác nhận của 
CS GDĐH (số 
văn bản xác 
nhận sử dụng 
sách) 

1 Giáo trình Cơ học 
đất, nền và móng 

GT Nhà xuất bản 
Xây dựng, 2019 

03 CB, biên soạn 
các chương 
2,3,5,6,7,8 

01-Dong/XN-
ĐHXD 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 
Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

(CT, ĐT,…) 
CN/PCN/Tk 

Mã số và cấp quản 
lý 

Thời gian  

thực hiện 

Thời gian 
nghiệm thu 

1 

ĐT “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 
cọc ống bê tông đường kính lớn đổ 
tại chỗ trong gia cố nền đường đắp 
trên nền đất yếu” 

CN 

110-2016/KHXD-
TĐ, 

Trường ĐHXD 

2016 - 
2017 

10/2017 

2 

ĐT “Nghiên cứu sức chịu tải của cọc 
ép theo thời gian trong nền đất sét 
bão hòa nước tại một số loại địa chất 
đặc trưng ở Hà Nội” 

CN 
19-2012/KHXD, 
Trường ĐHXD 

2012 24/12/2012 

3 
ĐT “So sánh hệ số ổn định mái dốc 
theo phương pháp mặt trượt giả định 
và phương pháp đàn hồi-dẻo” 

CN 
38-2006/KHXD, 

Trường ĐHXD 
2006 11/01/2007 

4 
Tính toán móng loại bè cọc – đồng thời 
với nền đất 

CN 
26-2005/KHCN, 

Trường ĐHXD 
2005 30/11/2005 

5 

Nghiên cứu chế tạo vật liệu đất đắp 
nền cho các công trình xây dựng từ 
đất thải dạng bùn không bị ô nhiễm 
trong quá trình xây dựng cơ sở hạ 
tầng và nạo vét sông ngòi mương 
rạch 

CN 

134/QĐ-NATIF-
HĐQL 

Bộ khoa học công 
nghệ 

2017-
2019 

Chưa 
nghiệm thu 

  

7. Kết quả NCKH đã công bố (bài báo khoa học và bằng phát minh, sáng chế):  
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7.1. Bài báo khoa học đã công bố  

7.1.1 Giai đoạn trước khi bảo vệ luận án tiến sĩ (trước 30/09/2011) 
TT  

 
Tên bài báo  Số 

tác 
giả 

Tên tạp chí hoặc kỷ yếu 
khoa học 

Tạp chí 
quốc tế uy 
tín (và IF) 

Số trích 
dẫn của 
bài báo 

Tập/
Số 

Trang Năm 
công bố 

1 
Deformation and Crushing 
of Particles of Cement 
Treat Granulate Soil 

05 Soils and Foundations,  
SCIE 
(IF= 2.567, 
SJR=1.246) 

 51/4 
611-
624 

2011 

2 

Numerical Simulation on 
the Use of Cement-Treated 
Granulate Soil as 
Foundation Soil and 
Embankment Fill 

03 

Proc. of 13th JSCE 
International Summer 
Symposium, Kyoto, 
Japan, 

  1 
191-
194 

2011 

3 

Characterizations of 
Secondary Deformation 
Behaviors of Cement-
Treated Granular Soil 

03 
66th Japan Society Civil 
Engineers (JSCE) 2011 
annual metting   

  3/014 27-28 2011 

4 
Applicability of Cement-
Treated Granular Soil for 
Subgrade Material 

04 

Proc. of The 11th 
International Conference 
on Asphalt Pavement 
Nagoya, Japan. ISBN: 
978-1-61839-073-8 

  1 
1103-
1111 

2010 

5 

Effects of Mixture Design 
on the Mechanical 
Properties of Cement-
Treated Granular Soil”, 

04 

Proceeding of 6th 
International Congress 
on Environmental 
Geotechnics (6ICEG) 
New Delhi, India. ISBN: 
0-07-070710-3. 

  1 
594-
599 

2010 

6 

Particle deformation and 
crushing of cement 
granulate soil by X-ray CT 
scanner associated with 
CD triaxial tests 

05 

Proc. of the 12th 
International Summer 
Symposium, Funabashi, 
Japan 

   
159-
162, 

2010 

7 
Deformation and Breakage 
of Particles of Cement-
Treated Granular Soil. 

06 
65th Japan Society Civil 
Engineers 2010 annual 
metting   

  3/535 
1069-
1070 

2010 

8 

Strength and Deformation 
Characteristics of Cement-
Treated Granulate Soil 
from Consolidated Drained 
Triaxial Tests. 

06 
64th Japan Society Civil 
Engineers 2009 annual 
metting   

  3/454 
907-
908 

2009 

9 

Mechanical properties of 
granular cement treated 
soil from consolidated 
triaxial tests 

05 

Proc. Of the 11th 
International Summer 
Symposium, Tokyo, 
Japan 

   
125-
128 

2009 

10 
Effects of dynamic friction 
on sliding behavior of 
block in DDA 

02 

Proc. of the 8th 
International Conference 
on Analysis of 
Discontinuous 
Deformation (ICADD-
8), Beijing, China, 

   
129-
134 

2007 

11 Phân tích ổn định của mái 03 Tuyển tập báo cáo hội   15/1 159- 2006 
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dốc theo phương pháp mặt 
trượt giả định và phương 
pháp phân tích đàn dẻo 

nghị khoa học công 
nghệ Đại học xây dựng 
lần thứ 15 

164 

7.1.2 Giai đoạn sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ (sau 30/09/2011) 
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