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TR��NG �H HÀNG H�I VI�T NAM 
 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
��c l�p - T� do - H�nh phúc 

 

B�N ��NG KÝ XÉT CÔNG NH�N ��T TIÊU CHU�N 

CH�C DANH: PHÓ GIÁO S� 

Mã h� s�:.......................... 

 

(N�i dung �úng � ô nào thì �ánh d�u vào ô �ó: þ; N�i dung không �úng thì �� 

tr�ng: ¨) 

��i t��ng ��ng ký: Gi�ng viên þ; Gi�ng viên th�nh gi�ng  

Ngành: Xây d�ng công trình; Chuyên ngành: Xây d�ng Công trình th�y 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. H� và tên ng��i ��ng ký: LÊ TH� H��NG GIANG.................................. 

2. Ngày tháng n�m sinh: 21/05/1976; Nam ;   N� þ;  Qu�c t�ch: VI�T NAM;  

Dân t�c: Kinh………………………; Tôn giáo: Không……………..................  

3. ��ng viên ��ng C�ng s�n Vi�t Nam: þ  

4. Quê quán: xã/ph��ng, huy�n/qu�n, t�nh/thành ph�: Xã Thái Ninh; Huy�n 

Thanh ba; t�nh Phú Th�........................................................................................ 

5. N�i ��ng ký h� kh�u th��ng trú (s� nhà, ph�, ph��ng, qu�n, thành ph� ho�c 

xã, huy�n, t�nh): 59/B2; Khu �ình vàng; Ph��ng l�u 6; �ông h�i 1; H�i an; H�i 

phòng....................................................................................................................... 

6. ��a ch� liên h� (ghi rõ, ��y �� �� liên h� ���c qua B�u �i�n):  Khoa Công 

trình; Tr��ng ��i h�c hàng h�i Vi�t Nam; 484 L�ch Tray; Kênh D��ng; Lê Chân; 

H�i phòng………………………………..……...................................................... 

�i�n tho�i nhà riêng:.......; �i�n tho�i di ��ng: 0947899686.; E-mail:................ 

7. Quá trình công tác (công vi�c, ch�c v�, c� quan): 
T� tháng, n�m 

��n tháng, n�m 

Ch�c danh, ch�c v�, ��n v� công tác (��ng, chính quy�n, 

�oàn th�, t� ch�c xã h�i), k� c� th�i gian ���c �ào t�o, b�i 

d��ng v� chuyên môn, nghi�p v�,...... 

T� 10/1999 ��n 

10/2000 

Gi�ng viên B� môn Công trình c�ng - Khoa Công Trình  -  ��i 

h�c Hàng H�i Vi�t Nam, Gi�ng viên t�p s� 

T� 10/2000 ��n 

09/2009 

Gi�ng viên B� môn Công trình c�ng - Khoa Công Trình  -  ��i 

h�c Hàng H�i Vi�t Nam, Gi�ng viên 
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T� 09/2009 ��n 

06/2015 

Khoa Công Trình  -  ��i h�c Hàng H�i Vi�t Nam, Gi�ng viên 

và kiêm nhi�m ch�c t� tr��ng t� nghi�p v� t�ng h�p, Khoa 

Công trình 

T� tháng 06/2015 

��n nay 

Phó tr��ng b� môn - Gi�ng viên B� môn Công trình c�ng - 

Khoa Công Trình -  ��i h�c Hàng H�i Vi�t Nam 

Ch�c v� hi�n nay: Phó tr��ng b� môn; Ch�c v� cao nh�t �ã qua: t� tr��ng t� 

nghi�p v� t�ng h�p. 

C� quan công tác hi�n nay: Khoa Công Trình -  ��i h�c Hàng H�i Vi�t Nam. 

��a ch� c� quan: 484 L�ch Tray; Kênh D��ng; Lê Chân; H�i phòng. 

�i�n tho�i c� quan: 02253735655.  

Th�nh gi�ng t�i c� s� giáo d�c ��i h�c (n�u có):.................................................. 

8. �ã ngh� h�u t� tháng............................ n�m..................................................... 

N�i làm vi�c sau khi ngh� h�u (n�u có):............................................................... 

Tên c� s� giáo d�c ��i h�c n�i h�p ��ng th�nh gi�ng 3 n�m cu�i (tính ��n th�i 

�i�m h�t h�n n�p h� s�):............................................................................................. 

9. H�c v�: 

- ���c c�p b�ng �H ngày 03 tháng 03 n�m 2000, ngành: Xây d�ng Công trình 

th�y, chuyên ngành: Xây d�ng Công trình th�y. 

N�i c�p b�ng �H (tr��ng, n��c): Tr��ng ��i h�c Hàng H�i Vi�t Nam. 

- ���c c�p b�ng ThS ngày14 tháng 12 n�m 2004, ngành: Xây d�ng Công trình 

th�y, chuyên ngành: Xây d�ng Công trình th�y. 

N�i c�p b�ng ThS (tr��ng, n��c): Tr��ng ��i h�c Hàng H�i Vi�t Nam. 

- ���c c�p b�ng TS ngày 31 tháng 07 n�m 2015, ngành:  Xây d�ng công trình 

th�y, chuyên ngành: Xây d�ng công trình th�y. 

N�i c�p b�ng TS (tr��ng, n��c): Tr��ng �H Th�y l�i, Hà n�i. 

- ���c c�p b�ng TSKH ngày.... tháng..... n�m..., ngành:......, chuyên ngành:...... 

N�i c�p b�ng TSKH (tr��ng, n��c):.................................................................... 

10. �ã ���c b� nhi�m/công nh�n ch�c danh PGS ngày...... tháng...... n�m....., 

ngành:.................................................................................................................. 

11. ��ng ký xét ��t tiêu chu�n ch�c danh PGS t�i H�CDGS C� s�: ��i h�c 

Hàng H�i Vi�t Nam 

12. ��ng ký xét ��t tiêu chu�n ch�c danh PGS t�i H�CDGS ngành, liên 

ngành: Giao thông V�n T�i. 

13. Các h��ng nghiên c�u ch� y�u: 



 
- Nghiên c�u v� t��ng tác sóng - công trình b�o v� (b�o v� b� và b�o v� 

c�ng) b�ng mô hình th�c nghi�m th�y l�c và mô hình toán; 

- Nghiên c�u �ng d�ng các gi�i pháp k�t c�u m�i, v�t li�u m�i và công ngh� 

m�i trong xây d�ng công trình c�ng - ���ng th�y, công trình ven bi�n; 

- Nghiên c�u thi�t k� quy ho�ch c�ng g�m: lu�ng tàu, khu n��c, khu ��t c�a 

c�ng và �nh h��ng c�a các ho�t ��ng hàng h�i ��n môi tr��ng c�ng. 

14. K�t qu� �ào t�o và nghiên c�u khoa h�c:  

- �ã h��ng d�n (s� l��ng)...... NCS b�o v� thành công lu�n án TS;  

- �ã h��ng d�n (s� l��ng) 02 HVCH b�o v� thành công lu�n v�n ThS;  

- �ã hoàn thành (s� l��ng) 02 �� tài NCKH c�p B� và 06 �� tài c�p Tr��ng;  

- �ã công b� (s� l��ng) 25 bài báo KH, trong �ó 05 bài báo KH trên t�p chí và 

k� y�u qu�c t� có uy tín (Scopus) và 04 bài trên các t�p chí và k� y�u qu�c t� 

khác; 

- �ã ���c c�p (s� l��ng)........ b�ng ch�, gi�i pháp h�u ích;  

- S� l��ng sách �ã xu�t b�n 03, trong �ó 01 thu�c nhà xu�t b�n có uy tín; 

- S� l��ng...... tác ph�m ngh� thu�t, thành tích th� d�c, th� thao ��t gi�i th��ng 

qu�c gia, qu�c t�.  

Li�t kê không quá 5 công trình KH tiêu bi�u nh�t: 

(1) Bài báo khoa h�c: Overtopping wave reduction capability of Rakuna IV armor 

block used for Rubblemound Breakwater (Kh� n�ng gi�m sóng tràn c�a kh�i ph� 

Rakuna IV dùng cho �ê ch�n sóng mái nghiêng ). Giang Le Thi Huong, 

International Journal on Advanced Science, Engineering and Information 

Technology; ISSN: 2088-5334, e-ISSN: 2460-6952 / DOI: 10.18517, Volume 9, 

No.3, 2019, p.56-63, (T�p chí Scopus, IF = 0.24, Q2). 

http://ijaseit.insightsociety.org/index.php?option=com_content&view=article&id=

9&Itemid=1&article_id=8628 

(2) Bài báo khoa h�c: "The New Structural Solution For Sea Dike in Soft Soil 

Area": Ngoc NV; Giang Le Thi Huong, International Journal of Structural and 

Civil Engineering Research; ISSN: 2319-6009 (Online)/ DOI: 10.18178, Volume 

7, No.4, 2018, p. 364-367. 

http://www.ijscer.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=149&id=4

18. 

(3) Giáo trình: "Quy ho�ch c�ng" 2019,  Lê Th� Huong Giang (Ch� biên). Nhà 

xu�t b�n Hàng h�i, 2019; ISBN: 978-604-937-160-8; 



 

(4) �� tài c�p tr��ng: "Nghiên c�u tính toán mô hình th�c nghi�m th�y l�c hai 

chi�u. �ng d�ng tính toán mô hình cho m�t công trình th�y c� th�", 2017. Ch� 

nhi�m: TS. Lê Th� H��ng Giang, �ã nghi�m thu hoàn thành 05/2017, ��t k�t qu� 

t�t. 

(5) �� tài NCKH c�p B�: “Th� nghi�m �ánh giá, phân vùng r�i ro ô nhi�m môi 

tr��ng do ho�t ��ng hàng h�i. Áp d�ng cho vùng n��c c�ng bi�n H�i Phòng-

Qu�ng Ninh”, Mã s� MT173003, Ch� nhi�m: TS. Lê Th� H��ng Giang, �ã nghi�m 

thu hoàn thành 12/2018, ��t k�t qu� t�t. 

15. Khen th��ng (các huân ch��ng, huy ch��ng, danh hi�u): 

- ��t danh hi�u Chi�n s� thi �ua c�p c� s� 5 n�m liên t�c (t� n�m h�c 2013-2014; 
2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018). 

- Gi�i KK NCKH Neptune Tr��ng ��i h�c Hàng h�i Vi�t Nam n�m 2017;  

- Gi�i 3 h�i gi�ng b�ng ti�ng anh c�p Tr��ng, Tr��ng ��i h�c Hàng h�i Vi�t Nam 

n�m 2013;  

- ���c t�ng b�ng khen Lao ��ng sáng t�o c�a UBND Thàn ph� H�i phòng n�m 
2018; 

- ���c Liên �oàn Lao ��ng Thành ph� H�i phòng t�ng b�ng khen danh hi�u “Gia 
�ình CNVCL� tiêu bi�u Thành ph� các n�m 2015, 2017"; 

- ���c Hi�u tr��ng tr��ng �H Hàng h�i Vi�t Nam t�ng gi�y khen ��t danh hi�u 
“Gia �ình tiêu bi�u c�p Tr��ng” hàng n�m. 

16. K� lu�t (hình th�c t� khi�n trách tr� lên, c�p ra quy�t ��nh, s� quy�t ��nh 

và th�i h�n hi�u l�c c�a quy�t ��nh):.......................................................................... 

B. T� KHAI THEO TIÊU CHU�N CH�C DANH GIÁO S�/PHÓ GIÁO S� 

1. Tiêu chu�n và nhi�m v� c�a nhà giáo (t� �ánh giá). 

B�n thân tôi là m�t nhà giáo có quá trình gi�ng d�y ��i h�c g�n 20 n�m, 

gi�ng d�y cao h�c g�n 4 n�m v�i kh�i l��ng gi�ng d�y luôn v��t ��nh m�c. Tôi �ã 

h��ng d�n t�t nghi�p ��i h�c và cao h�c cho nhi�u sinh viên, h�c viên ��t k�t qu� 

b�o v� khá cao. Trong quá trình công tác, tôi luôn có ý th�c ph�n ��u nâng cao 

trình �� chuyên môn và nghi�p v� s� ph�m, tìm tòi khai thác nh�ng v�n �� m�i, 

thi�t th�c �� mang l�i ki�n th�c t�t nh�t cho các sinh viên và h�c viên. Ngoài ki�n 

th�c chuyên môn, tôi c�ng th��ng xuyên giáo d�c, rèn luy�n t� cách ��o ��c cho 

các sinh viên �� góp ph�n �ào t�o nên các th� h� sinh viên v�a gi�i chuyên môn, 

v�a có ��o ��c t�t. Tôi �ã ch� trì và tham gia th�c hi�n các �� tài nghiên c�u khoa 

h�c c�p tr��ng, c�p B�, �óng góp thi�t th�c cho s� phát tri�n c�a ngành. Xét tiêu 

chu�n và nhi�m v� c�a nhà giáo, tôi t� nh�n th�y mình có �� tiêu chu�n. 

2. Th�i gian tham gia �ào t�o, b�i d��ng t� trình �� ��i h�c tr� lên: 



 
T�ng s� 25 n�m. 

(Khai c� th� ít nh�t 6 n�m h�c, trong �ó có 3 n�m h�c cu�i tính ��n ngày h�t 

h�n n�p h� s�) 

(C�n c� ch� �� làm vi�c ��i v�i gi�ng viên theo quy ��nh hi�n hành) 

T

T 
N�m h�c 

H��ng d�n 

NCS 
HD lu�n 

v�n ThS 

HD �� án, 

khóa lu�n t�t 

nghi�p �H 

Gi�ng d�y 
T�ng s� gi� 

gi�ng/s� gi� 

quy ��i Chính Ph� �H S�H 

1 2013÷2014   0 
150 

(10 SV) 
550 0 

240/700 

��nh m�c 

gi� chu�n 

quy ��i 

PTBM 204 

gi� 

2 2014÷2015   0 
120 

(08 SV) 
450 0 

240/570 

��nh m�c 

gi� chu�n 

quy ��i 

PTBM 204 

gi� 

3 2015÷2016   0 
90 

(06 SV) 
350 0 

240/440 

��nh m�c 

gi� chu�n 

quy ��i 

PTBM 204 

gi� 

3 n�m h�c cu�i  

4 2016÷2017   1 
75 

(09 SV) 
450 30 

240/525 

��nh m�c 

gi� chu�n 

quy ��i 

PTBM 204 

gi� 

5 2017÷2018   1 
50 

(06 SV) 
300 30 

240/530 

��nh m�c 

gi� chu�n 

quy ��i 

PTBM 204 

gi� 

6 2018÷2019   1 50 350 30 240/400 



 

(06SV) ��nh m�c 

gi� chu�n 

quy ��i 

PTBM 204 

gi� 

3. Ngo�i ng�: 

3.1. Ngo�i ng� thành th�o ph�c v� chuyên môn: Ti�ng anh 

a) ���c �ào t�o � n��c ngoài : 

- H�c �H        ; T�i n��c:.....................; T� n�m................. ��n n�m............... 

- B�o v� lu�n v�n ThS  ho�c lu�n án TS  ho�c TSKH ; T�i n��c:.... n�m.... 

b) ���c �ào t�o ngo�i ng� trong n��c þ: 

- Tr��ng �H c�p b�ng t�t nghi�p �H ngo�i ng�: Tr��ng ��i h�c Ngo�i ng�-

��i h�c Qu�c gia Hà n�i; s� b�ng: B 144561; n�m c�p: 1999 

c) Gi�ng d�y b�ng ti�ng n��c ngoài : 

- Gi�ng d�y b�ng ngo�i ng�:................................................................................. 

- N�i gi�ng d�y (c� s� �ào t�o, n��c):................................................................. 

d) ��i t��ng khác      ; Di�n gi�i:....................................................................... 

3.2. Ti�ng Anh (v�n b�ng, ch�ng ch�):................................................................. 

4. H��ng d�n thành công NCS làm lu�n án TS và h�c viên làm lu�n v�n ThS 

(�ã ���c c�p b�ng/có quy�t ��nh c�p b�ng)  

TT 

H� tên 

NCS  

ho�c HV 

��i t��ng 
Trách nhi�m 

HD 
Th�i gian 

h��ng d�n 

t� … ��n … 

C� s� 

�ào 

t�o 

N�m ���c 

c�p b�ng/có 

quy�t ��nh 

c�p b�ng 
NCS HV Chính Ph� 

1 
��ng H�i 

��ng 
 x x  10/2016-4/2017 

��i 

h�c 

Hàng 

h�i VN 

2017 

2 
Nguy�n 

V�n Tuân 
 x x  04/2018-10/2018 

��i 

h�c 

Hàng 

h�i VN 

2019 

Ghi chú: �ng viên ch�c danh GS ch� kê khai s� l��ng NCS. 

5. Biên so�n sách ph�c v� �ào t�o ��i h�c và sau ��i h�c 

(Tách thành 2 giai �o�n: ��i v�i �ng viên ch�c danh PGS: Tr��c khi b�o v� 

h�c v� TS và sau khi b�o v� h�c v� TS; ��i v�i �ng viên GS: Tr��c khi ���c công 



 

nh�n ch�c danh PGS và sau khi ���c công nh�n ch�c danh PGS) 

TT Tên sách 

Lo�i sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xu�t 

b�n và 

n�m xu�t 

b�n 

S� tác 

gi� 

Vi�t MM 

ho�c CB, 

ph�n biên 

so�n 

Xác nh�n c�a CS 

GD�H 

(S� v�n b�n xác 

nh�n s� d�ng sách) 

SAU KHI B�O V� TS 

1 
Công Trình 

C�ng 
GT 

��i h�c  

Hàng H�i 

VN, 2018 

01 MM  

2 
Quy ho�ch 

c�ng 
GT 

��i h�c  

Hàng H�i 

VN, 2019 

01 MM  

3 

�nh h��ng 

c�a sóng tràn 

t�i �n ��nh 

c�a kh�i ph� 

RAKUNA IV 

trong �i�u 

ki�n Vi�t 

Nam. Lê Th� 

H��ng Giang 

CK 

Nhà xu�t 

b�n Xây 

d�ng-Hà 

n�i, 2019 

01 MM  

6. Th�c hi�n nhi�m v� khoa h�c và công ngh� �ã nghi�m thu 

TT 
Tên nhi�m v� khoa 
h�c và công ngh� 

(CT, �T...) 
CN/PCN/TK 

Mã s� và 
c�p 

qu�n lý 

Th�i gian  
th�c hi�n 

Th�i gian nghi�m 
thu (ngày, tháng, 

n�m) 

1 

Nghiên c�u sa b�i 
trong th�y v�c có 
m�t c�a vào theo 
ph��ng pháp bán 
kinh nghi�m - �ng 
d�ng nghiên c�u 
khu v�c Sông H�u. 

CN 

DT.184

052-

C�p B� 

1 n�m 29/03/2019 

2 

Th� nghi�m �ánh 
giá, phân vùng r�i 
ro ô nhi�m môi 
tr��ng do ho�t 
��ng hàng h�i. Áp 
d�ng cho vùng 
n��c c�ng bi�n H�i 

CN 

MT.173

003-

C�p B� 

2 n�m 19/12/2018 



 
Phòng-Qu�ng Ninh 

3 

Nghiên c�u gi�i 
pháp k� thu�t cho 
tàu tr�ng t�i l�n ra 
vào các b�n c�ng 
khu v�c H�i Phòng 

CN 

�� tài 

c�p 

tr��ng 

8 tháng 31/05/2019 

4 

Nghiên c�u 
ph��ng pháp t�i 
�u trong thi�t k� 
�ê ch�n sóng h�n 
h�p. �� xu�t tính 
toán �ng d�ng cho 
�ê ch�n sóng Phú 
Quý 

CN 
�� tài 

c�p 
tr��ng 

8 tháng 31/05/2018 

5 

Nghiên c�u tính 
toán mô hình th�c 
nghi�m th�y l�c 
hai chi�u. �ng 
d�ng tính toán mô 
hình cho m�t công 
trình th�y c� th�. 

CN 
�� tài 

c�p 
tr��ng 

8 tháng 29/05/2017 

6 

Nghiên c�u �n 
��nh c�a kh�i ph� 
RAKUNA-IV cho 
�ê �á �� mái 
nghiêng b�ng thí 
nghi�m mô hình 
v�t lý máng sóng. 

CN 
�� tài 

c�p 
tr��ng 

8 tháng 05/2015 

7 

Nghiên c�u hi�u 
qu� chi�t gi�m 
sóng tràn cho �ê 
�á �� mái nghiêng 
khi s� d�ng kh�i 
ph� RAKUNA-IV 
mái nghiêng b�ng 
mô hình v�t lý. 

CN 
�� tài 

c�p 
tr��ng 

8 tháng 05/2014 

8 

T�ng quan tình 
hình nghiên c�u cá 
lo�i kh�i ph� �ê �á 
�� mái nghiêng-�� 
xu�t lo�i kh�i ph� 
m�i phù h�p v�i 
�i�u ki�n Vi�t Nam. 

CN 
�� tài 

c�p 
tr��ng 

8 tháng 05/2013 

9 Nghiên c�u �ng PCN �� tài 8 tháng 05/2017 



 
d�ng công ngh� 
báo hi�u hàng h�i 
�o trong l�nh v�c 
b�o ��m an toàn 
hàng h�i � Vi�t 
Nam. 

c�p 
tr��ng 

10 

Nghiên c�u v� công 
trình b� ch�a và rót 
d�u ngoài kh�i 
���c c� ��nh b�i h� 
th�ng neo gi�; 
Nh�ng t�n t�i trong 
�i�u ki�n �ng d�ng 
� Vi�t Nam. 

 

PCN 
�� tài 

c�p 
tr��ng 

8 tháng 05/2018 

11 

Xây d�ng danh m�c 
t� c�m dùng trong 
gi�ng d�y các h�c 
ph�n chuyên môn 
ngành Công trình 
c�ng b�ng ti�ng 
Anh 

PCN 
�� tài 

c�p 
tr��ng 

8 tháng 05/2018 

Các ch� vi�t t�t: CT: Ch��ng trình; �T: �� tài; CN: Ch� nhi�m; PCN: Phó 

ch� nhi�m; TK: Th� k ý. 

7. K�t qu� nghiên c�u khoa h�c và công ngh� �ã công b� (bài báo khoa 

h�c, sáng ch�/gi�i pháp h�u ích, gi�i th��ng qu�c gia/qu�c t�) 

7.1. Bài báo khoa h�c �ã công b�  

(Tách thành 2 giai �o�n: ��i v�i �ng viên ch�c danh PGS: Tr��c khi b�o v� 

h�c v� TS và sau khi b�o v� h�c v� TS; ��i v�i �ng viên GS: Tr��c khi ���c công 

nh�n ch�c danh PGS và sau khi ���c công nh�n ch�c danh PGS) 

TT Tên bài báo  
S� 
tác 
gi� 

Tên t�p chí 
ho�c k� y�u 

khoa h�c 

T�p chí qu�c t� 
uy tín (và IF)  

S� trích 
d�n  

T�p/ s� Trang 
N�m 

công b� 

GIAI �O�N TR��C TS (tr��c 7/2015) 

1. 

Container 
transport by 
inland waterway 
in Vietnam - 
Limits and 
Solutions for 
improving 

02 

International 
Conference on 
Inland 
Shipping 
Technology/ 
ICIST; ISBN: 
978-90-
9022202-8 

   
41-
44 

2007 

2. 
�n ��nh c�a kh�i 

ph� c�i ti�n 01 
T�p chí 

KHCNHH   S� 44 34-
38 

2015 



 
RAKUNA-IV 

cho �ê �á �� mái 

nghiêng trong 

�i�u ki�n có sóng 

tràn 

3. 

Quy ho�ch và 
thi�t k� các khu 
n��c trong b� 
c�ng bi�n 

01  

T�p chí khoa 
h�c công 
ngh� Hàng 
h�i, 
ISSN: 1859-
316X 

 S� 19 
59-
62 

S� 19 
– 

8/200
9 

GIAI �O�N SAU TS (sau 7/2015) 

Danh m�c các bài báo ��ng trên t�p chí qu�c t� thu�c danh m�c Scopus 

4. 

Overtopping 
wave reduction 
capability of 
Rakuna IV armor 
block used for 
Rubblemound 
Breakwater 
http://ijaseit.insig
htsociety.org/inde
x.php?option=co
m_content&view
=article&id=9&It
emid=1&article_i
d=8628 

01  

International J
ournal on 
Advanced 
Science, 
Engineering 
and 
Information 
Technology 

 

Scopus  
Volume 
9, No.3 

? 2019 

5. 

The New 
Structural 
Solution For Sea 
Dike in Soft Soil 
Area 
http://www.ijscer.
com/index.php?m
=content&c=inde
x&a=show&catid
=149&id=418 

 

02  

International 
Journal of 
Structural and 
Civil 
Engineering 
Research, 
ISSN: 2319-
6009 (Online);  

DOI:  
10.181

78 

Volume 
7, No.4 

 

364-
367 

2018 

Danh m�c các bài báo ��ng trên k� y�u và sách qu�c t� thu�c danh m�c Scopus 

6. 

On the Use of 

Wave Dissipating 

Blocks in 

Breakwaters and 

Coastal Protection 

Works in Vietnam 

https://www.sprin

ger.com/fr/book/9

789811323058 

01 

Lecture notes 
in Civil 
Engineering: 
The 1st 
Vietnam 
Symposium on 
Advances in 
Offshore 
Engineering, 
ISBN (printed 
book):  
978-981-13-

 
Scopus 

 
Volume 

18 
164-
170 

2019 



 
2305-8 
ISBN(eBook): 
978-981-13-
2306-5  

7. 

New Structural 
Solution for Port 
Protective Works: 
Rubble mound 
breakwater slope 
https://www.sprin
ger.com/fr/book/9
789811323058 

02 

Lecture notes 
in Civil 
Engineering: 
The 1st 
Vietnam 
Symposium on 
Advances in 
Offshore 
Engineering; 
ISBN (printed 
book):  
978-981-13-
2305-8 
ISBN(eBook)9
78-981-13-
2306-5 

 
Scopus 

 
Volume 

18 
566-
571 

2019 

8. 

The Risk 
Regional 
Zonation of 
Environmental 
Pollution on The 
Port of Hai 
phong, Vietnam 
and The 
Surrounding Area 
http://iamu-
edu.org/?p=5353 

03 

Annual 
General 
Assembly of 
the 
International 
Association of 
Maritime 
Universities 
/AGA-IAMU 
2018; 
ISBN:978-84-
947311-7-4 

 
Scopus 

 
  2018 

9. 

A Simulalation on 
Transportation of 
Suspended 
Sediment Due to 
The Maintenance 
Dreding of The 
Cai Lan 
International 
Container 
http://iamu-
edu.org/?p=5353 

02 

Annual 
General 
Assembly of 
the 
International 
Association of 
Maritime 
Universities 
/AGA-IAMU 
2018; 
ISBN:978-84-
947311-7-4 

 
Scopus 

 
  2018 

Danh m�c các bài báo ��ng k� y�u h�i th�o qu�c t� 

10. 

Solutions for 
Speeding up The 
Construction 
Progress of High 
Pile-work Quays 

02 

International 
Symposium on 
Lowland 
Technology/ 
ISLT2018; 
ISBN: 978-
604-82-2483-
7 

   
125-
128 

2018 

11. Improving the 02 Pacific    200- 2016 



 
channel and 
turning circle 
basin for 10.000 
full deadweight 
ship at Cua lo 
port. 

Workshop on 
Marine 
Hydrodynamic
s,ISBN: 978-
604-913-486-9 

205 

Danh m�c các bài báo ��ng trên t�p chí khoa h�c có mã s� chu�n qu�c t� 
ISSN và xu�t b�n tr�c tuy�n 

12. 

Nghiên C�u �� 
xu�t b� sung tiêu 
chí nguy c� r�i ro 
ô nhi�m môi 
tr��ng trong 
thông t� 
26/2016/TT-
BTNMT áp d�ng 
cho các vùng bi�n 
có ho�t ��ng hàng 
h�i 

02  

T�p chí khoa 
h�c công 
ngh� Hàng 
h�i, 
ISSN: 1859-
316X 

 S� 54 43-
48 

2018 

13. 

Application of the 
Hollow Structure 
for River Training 
in Form of Groin 

02  

T�p chí khoa 
h�c công 
ngh� Hàng 
h�i, 
ISSN: 1859-
316X 

 S� 53 55-
59 

2018 

14. 

Use of 
Interactional 
Metadiscourses in 
Qualitative and 
Quantitative 
Research on 
Language and 
Linguistics 

02  

T�p chí khoa 
h�c công 
ngh� Hàng 
h�i, 
ISSN: 1859-
316X 

 S� 53 74-
78 

2018 

15. 

Nghiên c�u d� 
báo sa b�i lu�ng 
sông h�u theo 
ph��ng pháp bán 
kinh nghi�m hình 
h�p 

03  

T�p chí khoa 
h�c công 
ngh� Hàng 
h�i, 
ISSN: 1859-
316X 

 S� 57 
40-
44 

2019 

16. 

Ph��ng pháp lu�n 
�� tính toán 
chuy�n v� và dao 
��ng c�a bê ch�a 
FPSO/FSO ch�u 
tác ��ng c�a sóng 
ti�n ��nh v�i h� 
neo m�t �i�m 
(SPM) ki�u 
CALM và 
TURRET 

02  

T�p chí B� 
giao thông v�n 
t�i 
ISSN: 2354-
0818 

 
S� 

11.2017 
133-
135 

2017 

17. 
Nghiên c�u kh� 
n�ng chi�t gi�m 
sóng tràn c�a kh�i 

01  
T�p chí B� 
giao thông v�n 
t�i 

 
S� 

6.2016 
94-
96 

2018 



 
ph� RAKUNA-
IV cho �ê �á �� 
mái nghiêng b�ng 
mô hình toán 
IH2-VOF 

ISSN: 2354-
0818 

18. 

Nghiên c�u gi�i 
pháp cho tàu 
tr�ng t�i l�n ra 
vào các b�n c�ng 
H�i phòng  

01  

T�p chí B� 
giao thông v�n 
t�i 
ISSN: 2354-
0818 

 
S� 

4/2019 
158-
161 

2019 

19. 

Nghiên c�u �ng 
d�ng ch�t làm 
t�ng c�ng b� m�t 
bê tông 
ASHFORD 
FORMULA cho 
n�n, sàn công 
trình dân d�ng và 
công nghi�p nh�  

04  

T�p chí B� 
giao thông v�n 
t�i 
ISSN: 2354-
0818 

 
S� 

6/2019 
 2019 

20. 

Phân tích, �ánh 
giá hi�u qu� kinh 
t�, k� thu�t c�a 
gi�i pháp sàn liên 
h�p thép – bê 
tông so v�i các 
gi�i pháp sàn 
truy�n th�ng cho 
nhà công nghi�p 
nhi�u t�ng 

02  

T�p chí B� 
giao thông v�n 
t�i 
ISSN: 2354-
0818 

 
S� 

5/2019 
166-
168 

2019 

21. 

Nghiên c�u tr�ng 
thái làm vi�c c�a 
b�n d�m bê tông 
c�t thép d� �ng 
l�c trong giai 
�o�n thi công và 
s� d�ng 

02  

T�p chí B� 
giao thông v�n 
t�i 
ISSN: 2354-
0818 

 
S� 

4/2019 
57-
59 

2019 

22. 

�� sâu hàng h�i 
và kh� n�ng �ng 
d�ng �� nâng cao 
hi�u qu� khai thác 
lu�ng ch�y tàu t�i 
Vi�t nam 

03  

T�p chí khoa 
h�c công 
ngh� Hàng 
h�i, 
ISSN: 1859-
316X 

 S� 57 
51-
53 

2019 

23. 
Evaluations of 
Logitsics in Hai 
phong Port Area 

02  

T�p chí B� 
giao thông v�n 
t�i 
ISSN: 2354-
0818 

 
S� 

8/2019 
 2019 

24. 

Nghiên c�u bi�n 
pháp s�a ch�a, 
l�p ��t m�i móc 
neo tàu ��i v�i 
các c�u c�ng c� 

01  

T�p chí B� 
giao thông v�n 
t�i 
ISSN: 2354-
0818 

 
S� 

7/2019 
 2019 

25. Nghiên c�u l�p 01  
T�p chí B� 
giao thông v�n 

 S�  2019 



 
��t thi�t b� �o 
m�c n��c và bi�n 
LED nh�m c�nh 
báo chi�u cao t�nh 
không cho tuy�n 
���ng th�y n�i 
��a H�i Phòng – 
Hà N�i – Vi�t Trì 

t�i 
ISSN: 2354-
0818 

8/2019 

- Trong �ó, 06 bài báo ��ng trên t�p chí khoa h�c qu�c t� uy tín sau khi ���c 

công nh�n PGS ho�c c�p b�ng TS: 

7.2. B�ng ��c quy�n sáng ch�, gi�i pháp h�u ích 

TT 
Tên b�ng ��c quy�n sáng ch�, 

gi�i pháp h�u ích 
Tên c� 

quan c�p 
Ngày tháng 

n�m c�p 
S� tác gi� 

1     

2     

...     

- Trong �ó, b�ng ��c quy�n sáng ch�, gi�i pháp h�u ích c�p sau khi ���c công 

nh�n PGS ho�c c�p b�ng TS: 

7.3. Gi�i th��ng qu�c gia, qu�c t� (Tên gi�i th��ng, quy�t ��nh trao gi�i th��ng,...) 

TT Tên gi�i th��ng 
C� quan/t� ch�c 

ra quy�t ��nh 
S� quy�t ��nh và 
ngày, tháng, n�m 

S� tác gi� 

1     

2     

...     

- Trong �ó, gi�i th��ng qu�c gia, qu�c t� sau khi ���c công nh�n PGS ho�c 

c�p b�ng TS: 

8. Ch� trì ho�c tham gia xây d�ng, phát tri�n ch��ng trình �ào t�o ho�c 

ch��ng trình nghiên c�u, �ng d�ng khoa h�c công ngh� c�a c� s� giáo d�c ��i h�c 

- Là Phó tr��ng b� môn, tôi tham gia xây d�ng ch��ng trình �ào t�o cho 

chuyên ngành Xây d�ng Công trình th�y. 

9. Các tiêu chu�n còn thi�u so v�i quy ��nh c�n ���c thay th� b�ng bài báo 

khoa h�c qu�c t� uy tín: 

- Th�i gian ���c c�p b�ng TS, ���c b� nhi�m PGS:  

- Gi� chu�n gi�ng d�y:  

- Công trình khoa h�c �ã công b�:  

- Ch� trì nhi�m v� khoa h�c và công ngh�   

- H��ng d�n NCS, ThS:  

 C. CAM �OAN C�A NG��I ��NG KÝ XÉT CÔNG NH�N ��T TIÊU 




