
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC  

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

 

1. Thông tin chung 

- Họ và tên: PHAN QUANG MINH 

- Năm sinh: 1960 

- Giới tính: Nam 

- Trình độ đào tạo (TS, TSKH) (năm, nơi cấp bằng): TS năm 

1988 tại Trường Đại học Tổng hợp Kiến trúc - Xây dựng Sofia 

(Bulgaria)   

- Chức danh Giáo sư: năm 2010 - Trường Đại học Xây dựng 

- Ngành, chuyên ngành khoa học:  Ngành: Xây dựng  

            Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và CN 

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại:  

 Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng (CCU) 

 Giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Xây dựng 

- Chức vụ cao nhất đã qua: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng  

- Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, cơ sở đào tạo): 

 Từ 2014 đến 2019 Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Xây dựng 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ):  

 Từ 2014 đến 2018: Thành viên Hội đồng chức danh Giáo sư liên ngành Xây dựng - 

Kiến trúc 

                           2019:  Thành viên Hội đồng Giáo sư liên ngành Xây dựng - Kiến trúc 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ): 

……….……………………………………………………………………………… 

2. Thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu (thuộc chuyên ngành đang hoạt động) 

2.1. Sách chuyên khảo, giáo trình 

a) Tổng số sách đã chủ biên: 01 sách chuyên khảo; 01 giáo trình. 

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

bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm 

xuất bản, mã số ISBN, chỉ số trích dẫn). 
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1. Ngô Thế Phong (chủ biên), Phan Quang Minh. Kết cấu nhà bê tông cốt thép. Nhà 

Xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 2015 (ISBN 978-604-67-0596-3). Giáo trình. 

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

 a) Tổng số đã công bố:26 bài báo tạp chí trong nước, 13 bài báo tạp chí quốc tế. 

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

nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, năm 

công bố, chỉ số IF và chỉ số trích dẫn - nếu có): 

 - Trong nước: 

1. Phan Quang Minh, Trần Ngọc Long. Hàm lượng cốt thép dọc tối thiểu của tiết diện 

cột BTCT. Tạp chí Xây dựng, (ISSN 0866-0762), 12/2015. 

2. Trần Ngọc Long, Nguyễn Bá Thạch, Phan Quang Minh. Biến dạng co ngắn dọc trục 

của cột bê tông cốt thép chịu tải trọng dài hạn. Tạp chí Xây dựng, (ISSN 0866-0762), 

2/2016. 

3. Phan Quang Minh, Bùi Thiên Lam. Nghiên cứu đề xuất hệ số gió giật tính tải trọng 

gió nhà cao tầng có sơ đồ khung giằng theo TCVN 2737:1995. Tạp chí Xây Dựng (ISSN 

0866-0762), 7/2017. 

4. Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Ngọc Tân, Nguyễn Văn Quang, Phan Quang Minh. 

Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm xác định mô men uốn giới hạn của cấu kiện dầm 

BTCT theo mô hình biến dạng phi tuyến của bê tông. Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt 

nam (B) (ISSN 1859-4794), Tập 62, 1/2020. 

 - Quốc tế: 

1. Pham Thai Hoan, Phan Quang Minh, Seung Eock Kim. Identification of the plastic 

properties of structural steel using spherical indentation. Materials Science and 

Engineering A, 2018,711:44-61. (SCIE - Q1, IF: 4.081). 

2. Ngo Duc Tuan, Phan Quang Minh and Colin Duffield. A New Method for 

Analysing Blast Damage to Glass Window using Artificial Neural Network. Proc. 

of 7th International Conference on Protection of Structures against Hazards, 2018. 

Keynote paper, 6l-72. Singapore:CI-Premier Pte Ltd., (ISBN 9811177775, 

9789811177774).   

3.  Nguyen Van Dong, Pham Huu Hanh, Nguyen Van Tuan, Phan Quang Minh, Nguyen 

Viet Phuong. The effect of mineral admixture on the properties of the binder towards 

using in making pervious concrete. Lecture Notes in Civil Engineering, Springer 

(Scopus), October 2019. 

4. Nghiem H. T., Phan Q. M., Kawamoto K., Ngo K. T., Nguyen H. G., Nguyen T. D., 

Isobe Y., Kawasaki, M. Investigation on the generation and management of construction 

and demolition waste in Vietnam. Detritus Journal (Scopus, IF=6.434), 2020 

(Accepted). 
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5. Quang Minh Phan, Viet Phuong Nguyen, Tuan Nghia Hoang, Ngoc Tru Vu. A novel 

approach using sustainable structures in preventing coastal erosion and forming sandy 

beach in Vietnam. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Scopus), 

2020 (Accepted). 

6. Kim Tuan Ngo, Tien Dung Nguyen, Quang Minh Phan, Van Tuan Nguyen and Ken 

Kawamoto. Influence of AAC grains on some properties of permeable pavement 

utilizing of CDW and industrial by-product. IOP Conference Series: Materials Science 

and Engineering (Scopus), 2020 (Accepted). 

 2.3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chương trình và đề tài tương đương cấp 

Bộ trở lên) 

 a) Tổng số chương trình, đề tài đã chủ trì/chủ nhiệm: 01 cấp Nhà nước; 04 cấp Bộ 

và tương đương. 

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

được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên đề tài, mã số, thời gian thực hiện, 

cấp quản lý đề tài, trách nhiệm tham gia trong đề tài): 

1. Chương trình KHCN: Thiết kế và thi công nhà siêu cao tầng ở Việt Nam.  

CTB-2012-03 - Bộ GD&ĐT.  

Thời gian thực hiện: 3 năm (nghiệm thu năm 2017). 

Trách nhiệm tham gia trong chương trình: Chủ nhiệm. 

2. Nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước: Nghiên cứu chế tạo, ứng dụng bê tông rỗng thoát 

nước nhanh và kết cấu rỗng thu chứa nước trong công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm giảm 

thiểu úng ngập khi mưa, điều tiết nước trong đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.  

Mã số: BĐKH 07/16-20.  

Chương trình Quốc Gia “Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý 

tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 - 2020”. 

Thời gian thực hiện: 3 năm (nghiệm thu cấp cơ sở 5/2020). 

Trách nhiệm tham gia trong nhiệm vụ:  Chủ nhiệm. 

2.4. Công trình khoa học khác (nếu có) 

a) Tổng số công trình khoa học khác: 

- Tổng số có: ……… sáng chế, giải pháp hữu ích 

- Tổng số có: ……… tác phẩm nghệ thuật 

- Tổng số có: ……… thành tích huấn luyện, thi đấu 

 b) Danh mục bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành 

tích huấn luyện, thi đấu trong 5 năm trở lại đây (tên tác giả, tên công trình, số hiệu văn 

bằng, tên cơ quan cấp): 

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

a) Hướng dẫn thành công 9 NCS (7 NCS hướng dẫn chính, 2 NCS hướng dẫn phụ) 

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

bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (Họ và tên NCS, đề tài luận án, cơ sở đào 

tạo, năm bảo vệ thành công, vai trò hướng dẫn): 

1.  Trần Ngọc Long  

Nghiên cứu thực nghiệm về biến dạng dài hạn của cột bê tông cốt thép chịu nén đúng 

tâm. Trường Đại học Xây dựng. Năm bảo vệ: 2017.  Hướng dẫn chính. 

2. Bùi Thiên Lam 

Nghiên cứu xác định tải trọng gió lên nhà cao tầng có kết cấu khung giằng. Đại học Đà 

nẵng. Năm bảo vệ: 2018.  Hướng dẫn chính. 

3. Sengaloun Keoalounxay  

Dự báo biến dạng co ngót của bê tông trong điều kiện khí hậu thủ đô Viêng Chăn nước 

CHDCND Lào. Trường Đại học Xây dựng. Năm bảo vệ: 2018.  Hướng dẫn chính. 

4. Trần Việt Tâm 

Nghiên cứu khả năng chống chọc thủng của sàn phẳng bê tông ứng lực trước. Trường 

Đại học Xây dựng. Năm bảo vệ: 2019.  Hướng dẫn chính. 

5. Nguyễn Bá Thạch 

Nghiên cứu thực nghiệm biến dạng co ngót của bê tông trong điều kiện khí hậu chuẩn 

tại Gia Lai. Trường Đại học Bách khoa Đà nẵng. Năm bảo vệ: 2019. Hướng dẫn phụ. 

3. Các thông tin khác 

 3.1. Danh mục các công trình khoa học chính trong cả quá trình (Bài báo khoa 

học, sách chuyên khảo, giáo trình, sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, 

thành tích huấn luyện, thi đấu...; khi liệt kê công trình, có thể thêm chú dẫn về phân loại 

tạp chí, thông tin trích dẫn…): 

1. Karamanski T., Phan Quang Minh. Discrete Model for Calculating structures 

consisting of panel with concrete joints. Journal Stroitelstvo (Construction -Bulgaria), 

01/1989. 

2. Phan Quang Minh (chủ biên), Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình Cống. Kết cấu bê tông 

cốt thép - cấu kiện cơ bản. Nhà Xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 2006 (tái bản và bổ sung 

2008, 2011, 2013).  

3. Phan Quang Minh, Nguyễn Ngọc Phương. Mô hình tính toán khả năng chịu cắt của 

dầm bê tông ứng lực trước. Tạp chí Xây Dựng (ISSN 0866-0762), 2/2007. 

4. Thiết kế và thi công nhà siêu cao tầng ở Việt Nam. Chương trình KHCN CTB-2012-

03 - Bộ GD&ĐT. Phan Quang Minh (chủ nhiệm chương trình). Nghiệm thu 2017.  

5. Quang Minh Phan, Viet Phuong Nguyen, Tuan Nghia Hoang, Ngoc Tru Vu. A novel 

approach using sustainable structures in preventing coastal erosion and forming sandy 
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beach in Vietnam. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Scopus), 

2020 (Accepted).  

 

 3.2. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước (nếu có): 

……………………………………………………………………………………… 

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, tiếng Bun, tiếng 

Nga. 

- 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      tháng 05 năm 2020 

  NGƯỜI KHAI 

            

                                Phan Quang Minh 

 

   

 

 

 


