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 LÝ LỊCH KHOA HỌC 

( Dành cho ứng viên /thành viên các Hội đồng Giáo sư ) 

1. Thông tin chung 

 

- Họ và tên: Đỗ Hậu 

-  Năm sinh: 1950 

- Giới tính:Nam 

- Trình độ đào tạo: TS năm 1996 tại Trường Đại 

học Bách khoa Vác Sa Va Cộng hòa Ba Lan.  

Chức danh Giáo sư năm 2014.Hội đồng Giáo sư Nhà 

nước  Việt nam, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 

bổ nhiệm  

- Giáo sư danh dự năm 2002-2007 trường Đại học 

KyungWon – Hàn quốc 

- Ngành: Xây dựng - Kiến trúc         Chuyên ngành: Kiến trúc Quy hoạch 

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký  

Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt nam, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Quy 

hoạch Đô thị, Giáo viên thỉnh giảng Trường Đại học Kiến trúc Hà nội. 

- Chức vụ cao nhất đã qua: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà 

nội.Phó Bí thư Đảng Ủy Trường. 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở: Tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở từ năm 

2003 đến năm 2010 tại Hội đồng Trường Đại học Kiến trúc Hà nội. 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư Liên Ngành Xây dựng -Kiến trúc từ năm 2016 

đến 2019   

2. Thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu: 

2.1. Sách chuyên khảo và giáo trình 

a) Tổng số sách đã chủ biên:  16    sách chuyên khảo:  12 Giáo trình: 04 

b) Danh mục sách chuyên khảo và giáo trình trong 05 năm liền kề với thời điểm 

được bổ nhiệm Hội đồng gần đây nhất 

STT Tên tác 

giả 

Tên sách Nhà xuất bản Năm 

xuát 

bản 

Mã số 

ISBN 

Chỉ số 

trích 

dẫn 

1 Đỗ Hậu 

So Jin 

Kwang 

Urban Management  

(Sách chuyên khảo)  
Trường ĐH 

Gachon  

Hàn Quốc 

2013   

2 Đỗ Hậu 

Byoungjae 

Lee 

Community- 

based Approach 

for Improving 

Vulnerable 

Communities in 

Hue and Hoi An, 

Korea Research 

Institute for 

Human 

Settlements 

(KRIHS) 

2019   



Viet nam 

2.2.Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học 

 a) Tổng số đã công bố  34  bài báo tạp chí trong nước 11 bài báo tạp chí quốc tế 

b) Danh mục bài báo khoa học công bố trong 05 năm liền kề với thời diểm 

được bổ nhiệm Hội đồng gần đây nhất 

- Trong nước  

STT Tên tác 

giả 

Tên bài báo Tên tạp chí Năm 

công bố 

Chỉ số IF 

và chỉ số 

trích dẫn 

1 Đỗ Hậu Thiết kế đô thị và đào tạo 
chuyên  ngành thiết kế đô thị 

Tạp chí khoa 
học  
Kiến trúc 

&Xây dựng 

2013  

2 Đỗ Hậu Một số bài học kinh nghiệm 

rút ra từ sự tham gia của cộng 

đồng trong quy hoạch đô thị ở 

các nước Đông Nam Á 

Tạp chí Quy 

hoạch Xây 

dựng 

2013  

3 Đỗ Hậu Khai thác yếu tố sông nước 

trong tổ chức không gian kiến 

trúc cảng quan và ứng phó 

với biến đổi khí hậu tại thành 

phố Cần Thơ 

Tạp chí Quy 

hoạch Xây 

dựng 

2014  

4 Đỗ Hậu Cách tiếp cận thích ứng với 

biến đổi khí hậu dựa trên sự 

tham gia của cộng đồng ở quy 

mô thành phố và quốc gia 

Tạp chí Xây 

dựng –Đô thị 
2014  

5 Đỗ Hậu Khả năng chống chịu trước 

tác động biến đổi khí hậu 

của thành phố Hội An 

Tạp chí Quy 

hoạch Đô thị  

2016  

6 Đỗ Hậu 

Trương 

Văn 

Quảng  

Hình thái, cấu trúc đô thị 

sinh thái trong quy hoạch 

chung thủ đô Hà nội theo 

định hướng phát triển bền 

vững 

Tạp chí Quy 

hoạch Đô thị  

2018  

7 Đỗ Hậu Hội Quy hoạch Phát triển 

Đô thị Việt nam và công 

tác nâng cao năng lực 

chính quyền đô thị  

Tạp chí Quy 

hoạch Đô thị  

2018  

8 Đỗ Hậu 

Ngô Việt 

Hùng 

Vấn đề ngập lụt đô thị tại 

Việt nam và dự án xây 

dựng cơ sở dữ liệu cơ bản 

sử dụng hệ thống hỗ trợ 

phòng chống ngập lụt 

Tạp chí Quy 

hoạch Xây 

dựng 

2019  

 - Quốc tế  

STT Tên tác giả Tên bài báo Tên tạp chí Năm 

công bố 

Chỉ số IF và chỉ 

số trích dẫn 



1 Đỗ Hậu đồng 

tác giả  

Slum upgrading 

and urban 

governance: 

case studies in 

the three South 

East Asian cities 

HABITAT 

International 

journal 

2013  

1 Đỗ Hậu Need assessment 

on Urbanization 

and climate 

change for short 

traning course 

Hội thảo quốc 

tế: Integrative 

urban 

development 

Tơwards green 

and Resilient 

cities in Viet 

nam  

2013  

2 Đỗ Hậu The results and 

lessons from ‘the 

project on 

capacity building 

for public 

officials in 10 

urban districts of 

Hanoi’ 

International 

seminar  

on Capacity 

Building for 

Urban Public 

Administration: 

Focused on 

Sharing 

Lessons and 

Experiences 

between 

Vietnam and 

Korea 

2014  

3 Đỗ Hậu Overview of 

Urban Planning 

method logy in 

some countries 

International 

Seminar on 

Capacity 

Building for 

Municipal 

Government in 

Urban Master 

Plan 

2014  

4 Đỗ Hậu Solutions to 

Capacity 

Buiding for 

Local 

Government and 

Residential 

Communities 

During Urban 

Development 

Control (8V 

+8A 

ISCP2014 on 

“Prospect of 

Planning for 

Megacity 

Region”  

2014  

5 Đỗ Hậu Mainstream 

adaptation 

measures to 

natural disaster 

International 

Symposium 

on Urban 

Planning 

2015  



risk and climate 

change into 

urban spatial 

planning in Da 

nang City-

Vietnam   

6 Đỗ Hậu Urban Planning 

and 

management 

solutions 

Responding to 

climate change: 

A contribution 

to livable cities.  

International 

Seminar 

Nagoya- Nhật 

bản  

2017  

2.3.Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

 a) Tổng số chương trình,đề tài đã chủ nhiệm   01 cấp Nhà nước, 10 cấp Bộ và 

tương đương 

b) Danh mục đề tài đã được nghiệm thu trong 05 năm liền kề với thời diểm 

được bổ nhiệm Hội đồng gần đây nhất 

STT Tên đề tài  Mã số  Thời gian 

thực hiện  

Cấp quản lý 

đề tài 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài  

1 Điều tra, khảo sát, 

đánh giá các văn bản 

pháp luật về quy 

hoạch xây dựng, quy 

hoạch đô thị và đề 

xuất các nội dung 

cần bổ sung, điều 

chỉnh và huy động 

sự tham gia của các 

Hội nghề nghiệp, 

cộng đồng trong quá 

trình lập, thẩm định 

và quản lý quy 

hoạch xây dựng  

 

 2015-2016 Bộ Xây 

dựng 

Chủ nhiệm 

đề tài 

2 Nghiên cứu hình 

thái, cấu trúc đô thị 

sinh thái để  

xây dựng tiêu chí và 

nguyên tắc quản lý 

01C-04/02 

2016-13 

2016-2018 Thành phố Chủ nhiệm 

đề tài 



đô thị sinh thái theo 

quy hoạch chung và 

định hướng phát 

triển bền vững 

 

3 Nghiên cứu, đánh 

giá, đề xuất mô hình 

quản lý phát triển đô 

thị phù hợp với điều 

kiện Việt Nam 

 

 

 2018-2020 Bộ Xây 

dựng  

Chủ nhiệm 

dề tài 

(Đã nghiệm 

thu cáp cơ 

sở) 

2.4. Công trình khoa học khác (nếu có) 

2.5 Hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS) đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ 

 a) Tổng số   08  NCS đã hướng dẫn chính 

 b) Danh sách NCS hướng dẫn thành công trong 05 năm liền kề với thời 

diểm được bổ nhiệm Hội đồng gần đây nhất 

STT Họ và tên NCS Đề tài luận án Cơ sở đào 

tạo 

Năm bảo vệ 

thành công 

Vai trò 

hướng dẫn 

1 Lý Văn Vinh Quản lý bất động 

sản đô thị dưới 

tác động của Quy 

hoạch xây dựng  

ĐHKT 2016 Hương dẫn 

chính 

2 Nguyễn Thị 

Diệu Hương 

Khai thác yếu tố 

văn hóa truyền 

thống  trong tổ 

chức không gian 

công viên tại đô 

thị Bác Ninh 

ĐHKT 2019 Hương dẫn 

chính 

3.Các thông tin khác  

 3.1, Danh mục các công trình khoa học chính trong cả quá trình 

Bài báo khoa học quốc tế  

- Hanoi in the near future, Tạp chí Quy hoạch Hàn quốc,2001 

- Vietnam urban planning and development on the move,2001 

-Slum upgrading and urban governance:case studies in the three South East Asian 

cities, HABITAT International journal, 2013 

Bài báo khoa học đăng trong Kỷ yếu hội thảo quốc tế:  

- The training problem of the urban management cadre contingent and the practical 

management of urban development in Viet nam,Hội thảo quốc tế “ Human Resource 

Development for better Cities” tổ chức tại Rotterdam-Hà Lan từ 4-6/1995 



- Training Urban managers for the objectives of Urban management and sustainable 

Development. Hội thảo quốc tế” The 4 th APSA Congress” tổ chức tại Bang dung-

Indonesia từ 2-4/9/1997 

- How to make institutes of education and training more  responsive to challenges in 

urban management partnership, Hội thảo quốc tế” The 5 th APSA Congress” tổ chức 

tại Seoul-Hàn quốc  từ 8- 10/9/1999 

- Continuation of the reforming urban planning and management in Viet nam,The 

international seminar “To wards a new paradigm for urban management planning in 

Asia” 5/2002 

- Urban planning in Hanoi city towards sustainable development” , International 

workshop 

Asian Approach toward Sustainable Urban regeneration” Tokyo-Japan 

- Urbanization in Viet nam.Features and Developing trends in the early 21st Century, 

International Conference:”The Garden City concept for the 21st Century Urbanization 

in Viet nam”2000 

- Hanoi in the near future on the base of master Planning”,International workshop on 

Urbanism and Architecture in Viet nam, Seoul Korea,2005 

-Urban planning in Hanoi City toward Sustainable Development”,International 

seminar about Sustainability in Architectural design, Urban and Territory Planning and 

Building Construction, Barcelona City- Spain,2005 

- “Relating practice to theory in planning education at Hanoi Architectural University: 

,World Planning schools Congress Mexico City,2006 

- Planning – architecture design in accordance with ecological characteristic of 

Vietnam-sustainable development solution, Barcelona-Milano conference : 

“Marathon: Environment perception”Barcelona City, 2007 

- Law, Acts and procedures of regional development in Viet nam, International 

seminar  

“Regional Development Theory and Practice in the 21 st century”,2009 

-Need assessment on Urbanization and climate change for short traning course, 

Integrative urban development Tơwards green and Resilient cities in Viet nam 2013 

- The results and lessons from ‘the project on capacity building for public officials in 

10 urban districts of Hanoi’,International seminar  

on Capacity Building for Urban Public Administration: Focused on Sharing Lessons 

and Experiences between Vietnam and Korea,2014 

-Overview of Urban Planning method logy in some countries, International Seminar 

on Capacity Building for Municipal Government in Urban Master Plan,2014 

Sách chuyên khảo, giáo trình  

Giáo trình 

-Xã hội học đô thị, Nhà XB Xây dựng Năm 2001 



- Quy hoạch xây dựng đô thị với sự tham gia của cộng đồng, Nhà Xuất bản Xây dựng 

Năm 2008 

-Quản lý đất đai và bất động sản đô thị,Nhà Xuất bản Xây dựng, Năm 2005 

-Quản lý đất đai và bất động sản đô thị, Nhà Xuất bản Xây dựng 2012, 

Sách chuyên khảo 

-Xã hội học trong quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị,Nhà Xuất bản Xây 

dựng.(Năm 1994) 

-Thăng Long-Hà nội 1000 năm đô thị hóa, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Năm 2010 

-Quản lý đô thị ,KOICA và Trường ĐH Gachon xuất bản(2013) 

Sách tham khảo 

- Sổ tay chỉ dẫn lập kế hoạch và đánh giá Dự án, 1998 

- Kế hoạch đầu tư đa ngành và các giải pháp thực hiện,1998 

-Quy hoạch và quản lý đô thị có sự tham gia của cộng đồng,1998 

-Quy hoạch chiến lược hợp nhất và đầu tư đa ngành,1998 

- Ha noi Ẹnjẽu moderns d’une ville millenaire, ĐHMontreal Canada 2002 

-Lý thuyết và thực tiễn phát triển vùng Hàn quốc và Việt nam,Nhà xuất bản Viện 

nghiên cứu đất và nhà ở Hàn quốc, 

Các dự án, đề tài khoa học  

Đề tài NCKH cấp Nhà nước là chủ nhiệm đề tài 

-Mô hình  và giải pháp quy hoạch kiến trúc các vùng sinh thái đặc trưng ở Việt Nam” 

(2000-2004) 

Đề tài NCKH cấp Bộ, Thành phố là chủ nhiệm đề tài 

- Các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ đại học ngành xây dựng (2006-

2007) 

- Nghiên cứu giải pháp quy hoạch và xử lý chất thải làng nghề thủ công áp dụng thí 

điểm cho một làng nghề ở đồng bằng Bắc bộ (2006-2007) 

-Nghiên cứu giải pháp quy hoạch và xử lý chất thải làng nghề thủ công áp dụng thí 

điểm cho một làng nghề ở đồng bằng Bắc bộ (2006-2007) 

-Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng nội dung quản lý kiến trúc đô thị (2007-2008) 

-Xây dựng và quản lý không gian xanh trong các khu đô thị mới ở Hà Nội đến năm 

2020 với sự tham gia của cộng đồng”(2008-2010) 

-Xây dựng và quản lý không gian xanh trong các khu đô thị mới ở Hà Nội đến năm 

2020 với sự tham gia của cộng đồng” (2008-2010) 

-Điều tra khảo sát và đánh giá nội dung chương trình đào tạo kiến trúc sư công trình 

làm cơ sở cho việc xây dựng đổi mới nội dung chương trình và phương pháp giảng 

dạy phù hợp với tiến trình Việt nam hội nhập quốc tế (2007-2012) 

-Điều tra, khảo sát, đánh giá các văn bản pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy hoạch 

đô thị và đề xuất các nội dung cần bổ sung, điều chỉnh và huy động sự tham gia của 



các Hội nghề nghiệp, cộng đồng trong quá trình lập, thẩm định và quản lý quy hoạch 

xây dựng (2015-2016) 

- Nghiên cứu hình thái, cấu trúc đô thị sinh thái để xây dựng tiêu chí và nguyên tắc 

quản lý đô thị sinh thái theo quy hoạch chung và định hướng phát triển bền vững 

(2016-2018) 

- Nghiên cứu, đánh giá, đề xuất mô hình quản lý phát triển đô thị phù hợp với điều 

kiện Việt Nam (2018-2020) 

3.2. Giải thưởng về NCKH trong và ngoài nước (nếu có) 

- Bằng khen và Cúp của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt nam:” Trí thức 

khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2015” 

- Chiến sĩ thi đua toàn quốc 6/2008 

-  Huân chương lao động hạng 3 9/2005 

- Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng 2003, 2006 

- Huy chương vì thế hệ trẻ 3/2004 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 8/22002 

-  Nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ Giáo dục và Đào tạo 

-  Danh hiệu Nhà giáo ưu tú 11/2002 

- Huy chương vì sự nghiệp Xây dựng 7/1998 

- Huy chương vì sụ nghiệp Giáo dục Đào tạo 10/1997 

 3.3. Các thông tin về chỉ số định danh ORCID, hồ sơ Google scholar, H-

Index, số lượt trích dẫn (nếu có)  

 3.4. Ngoại ngữ  

 - Ngoại ngữ thành thạo phục vụ công tác chuyên môn: Tiếng Anh 

 - Mức độ giao tiếp bằng tiếng Anh : Tốt 

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật  

Hà nội, ngày 28 tháng  4 năm 2020 

NGƯỜI KHAI 

 

 

 

Đỗ Hậu 

 

 



 


