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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

1. Họ và tên: Trần Ngọc Huân 

2. Năm sinh: 17/10/1988 3. Nam/nữ: Nam 

4. Học hàm:   Năm được phong học hàm:  

    Học vị:     Thạc sĩ Năm đạt học vị: 2015 

5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên Chức vụ:  

6. Lĩnh vực nghiên cứu: Quy hoạch Tài nguyên nước, Viễn thám và GIS, Khoa học cộng đồng 

 

  7. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn 
Năm tốt 

nghiệp 

Đại học Đại học Thủy Lợi Thủy văn, Môi trường 2011 

Thạc sĩ Đại học Thủy Lợi 
Quản lý tổng hợp Tài 

nguyên nước 
2014 

Các khóa đào tạo ngắn hạn 

TT Tên khóa học Nơi đào tạo Năm 

1 Design Training for IWRM Program 
Đại học Công nghệ Delft, 

Hà Lan 
2014 

2 
Floodplain Risk Management and Climate 

Change – Capacity Building in Vietnam 

Đại học Công nghệ 

Sydney, Australia 
2017 

 

8. Trình độ Ngoại ngữ: 

Tên ngoại ngữ Mức độ sử dụng 

Tiếng Anh Tốt 

9. Quá trình công tác 

Thời gian Vị trí công tác Tên tổ chức 

Từ 03/2011 – 

02/2013 

Nghiên cứu Viện Thủy văn, Môi trường & 

Biến đổi Khí hậu – Trường Đại 

học Thủy Lợi 

Từ 03/2013 - 

nay 

Giảng viên Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội 

10. Các bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo đã công bố 

TT Tên công trình Nơi công bố 
Năm 

công bố 

Tác giả hoặc 

đồng tác giả 

 Tạp chí Quốc tế 

 Tạp chí Quốc gia 

1 Nghiên cứu ảnh hưởng vỡ đập hồ 

Kẻ Gỗ đến vùng hạ du 

Tạp chí khoa học Thủy lợi – 

Môi trường 

2011 
Đồng tác giả 

2 Phân tích đánh giá diễn biến lòng 

dẫn sông Hồng đoạn từ trạm thủy 

văn Sơn Tây đến Hà Nội 

Tạp chí Khoa học Tài 

nguyên và Môi trường 

3/2015 

Đồng tác giả 

3 Phần mềm SOBEK: Công cụ hữu 

ích để giải quyết bài toán quản lý 

tài nguyên nước theo cách tiếp 

cận tổng hợp 

Tạp chí Khoa học Tài 

nguyên và Môi trường 

9/2016 

Đồng tác giả 
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4 Ứng dụng mô hình music mô 

phỏng hệ thống tiêu thoát nước 

mưa trường hợp nghiên cứu ở khu 

đô thị Mỹ Đình, Hà Nội 

Tạp chí Khoa học Tài 

nguyên và Môi trường 

9/2017 

Đồng tác giả 

 Kỷ yếu Hội nghị quốc tế  

1 Prediction of groundwater level 

by ANN model for Cu Chi district 

– HCMC 

Proceedings of International 

Conferences of VACI 2016 

(Vietnam wAter 

Cooperation Initiative) 

2014 

Đồng tác giả 

2 Ecosystem services monitoring 

using remote sensing, citizen 

science and other ground 

observations and current practices 

in Vietnam 

VACI 2015 

Đồng tác giả 

3 The comparison of Citizen 

Science and numerical modeling 

in water resources monitoring and 

control: A case study in the Nhue 

River 

VACI 2016 

Đồng tác giả 

4 Assessing effectiveness of 

traditional landscapes for 

reducing urban flood risks: a case 

study of My Dinh suburb, Hanoi, 

Vietnam 

Proceedings of International 

Conferences on Earth 

Sciences and Sustainable 

Geo-resources 

Development, Hanoi 

University of Mining and 

Geology, Vietnam 

2016 

Đồng tác giả 

5 Flooding in Vietnam: Current 

Status and challenges 

Floodplain Management 

Australia National 

Conference 

2017 

Đồng tác giả 

6 Improving the results of urban 

water modeling in data scarce 

area Hanoi, Vietnam, 

Geo-engineering, 15 

October, 2004 Hanoi 

2004 

Đồng tác giả 

11. Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố 

TT Tên công trình Nơi công bố 

Năm 

công 

bố 

Chủ biên, đồng 

chủ biên, tham 

gia 

1 

Application of citizen science model 

in water resources monitoring in the 

Nhue River, Book of Water Security 

in Asia 

NXB Spinger 2018 

Tham gia 

 

12. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì hoặc tham gia 

TT 
Tên đề tài dự án nhiệm vụ đã chủ trì/ tham 

gia 

Thời gian 

thực hiện 

Tình trạng đề 

tài  
Cấp quản lý 

1 

Nghiên cứu mô hình phân bổ Tài nguyên 

trong Quản lý Tổng hợp Tài nguyên nước. 

Áp dụng cho lưu vực sông Sê San. 

2011 

Đã nghiệm 

thu 

Cơ sở 
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2 

Nghiên cứu diễn biến lòng dẫn và để suất các 

giải pháp ứng phó cho công trình bảo vệ bờ 

hạ du sông Hồng có xét đến các hồ điều tiết 

thượng nguồn và khai thác dòng sông của 

con người hạ du. 

2013- 2014 

Đã nghiệm 

thu 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

3 

Nghiên cứu đánh giá các thiên tai lũ lụt, hạn 

hán thiếu nước và đề xuất các giải pháp 

tăng cường quản lý, phòng tránh giảm nhẹ 

thiên tai trên hệ thống sông Vu Gia – Thu 

Bồn. 

2013-2014 

Đã nghiệm 

thu 

Bộ TNMT 

4 

Nghiên cứu xác lập luận cứ khoa học và đề 

xuất định hướng quy hoạch không gian biển 

Phú Quốc - Côn Đảo phục vụ phát triển bền 

vững”. Mã số KC09.16/11-15 

2013-2016 

Đã nghiệm 

thu 

Nhà nước 

5 

Chủ nhiệm: Nghiên cứu ứng dụng bộ mô 

hình SOBEK giải quyết các bài toán quản lý 

tổng hợp tài nguyên nước phục vụ đào tạo, 

nghiên cứu khoa học: Thử nghiệm cho lưu 

vực sông Đáy. Mã số 13.01.15.N.03. 

2015 

Đã nghiệm 

thu 

Cấp cơ sở 

6 

Nghiên cứu xây dựng mô hình đảm bảo an 

ninh nguồn nước - áp dụng thử nghiệm đối 

với việc sử dụng nước cho thủy điện trên 

dòng chính sông Đà 

2015-2016 

Đã nghiệm 

thu 

Bộ TNMT 

7 

Nghiên cứu cơ sở khoa học, lựa chọn một 

số giải pháp công trình chủ yếu giải quyết 

bài toán cân bằng nước, thoát lũ và xâm 

nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu 

vùng Tứ giác Long Xuyên 

2015-2017 

Đã nghiệm 

thu 

Bộ TNMT 

8 

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật đồng vị trong 

Điều tra đánh giá tài nguyên nước vùng đồng 

bằng Gio Linh, Quảng Trị 

2016 – 2018 

Đang thực 

hiện 

Bộ TNMT 

9 

Nghiên cứu cơ sở khoa học đổi mới cơ chế, 

phương thức thăm dò, khai thác cát, sỏi để 

bảo vệ các dòng sông 

2017-2019 

Đang thực 

hiện 

Bộ TNMT 

13. Nghiên cứu sinh, học viên cao học đã hướng dẫn bảo vệ thành công  

TT Trình độ đào tạo Số 

lượng 

Bảo vệ thành công/Đang hướng 

dẫn 

14. Các môn học đảm nhiệm giảng dạy chính 

- Mô hình toán trong Tài nguyên nước mặt  

- Quy hoạch Tài nguyên nước 

15. Hướng phát triển nghiên cứu và giảng dạy, đào tạo 

15.1. Hướng nghiên cứu khoa học 

- Nghiên cứu phát triển mô hình khoa học cộng đồng và các ứng dụng hỗ trợ trong quna 

trắc, giám sát Tài nguyên nước; 

- Ứng dụng mô hình toán và viễn thám trong phân tích đánh giá Tài nguyên nước mặt; 

15.2. Hướng phát triển công tác đào tạo  

- Giảng dạy cho sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên nước  

- Hướng dẫn nghiên cứu khoa học, đồ án tốt nghiệp 


