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LÝ LỊCH KHOA HỌC 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 
Họ và tên: NGUYỄN TIẾN THÁI Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 07/01/1977                         Nơi sinh: Từ Sơn, Bắc Ninh 

Quê quán: Từ Sơn, Bắc Ninh Dân tộc:  Kinh 

Học vị cao nhất: TS Năm, nước nhận học vị: 2016 

Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm:  

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó trưởng bộ môn Kỹ thuật hạ tầng - 

Trường ĐH Thủy lợi 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước – 

Trường ĐH Thủy lợi 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại liên hệ: CQ: NR: , DĐ: 0903.297.847 

Fax: . 

E-mail: nguyentienthai_tb@tlu.edu.vn 

   II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học 

Hệ đào tạo: Chính quy; Nơi đào tạo: Đại học Thủy lợi; Ngành học: Thủy nông –cải tạo 

đất; Nước đào tạo: Việt Nam; 

Năm tốt nghiệp: 1999 

2. Sau đại học 

- Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước; Năm cấp bằng: 2007; Nơi đào 

tạo: Đại học Thủy lợi 

- Bằng Tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước; Năm cấp bằng: 2016.; Nơi đào 

tạo: Đại học Thủy lợi 

- Tên luận án: Nghiên cứu xây dựng mô hình bơm hợp lý vùng Đồng bằng song Cửu 

Long 

3. Ngoại ngữ 

1. Tiếng Anh; Mức độ sử dụng: tốt 

2. ……………………………………… Mức độ sử dụng: ……………………….. 

 
I. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhận 

1999 - 2008 Trường Đại học Thủy Lợi Giảng viên 

2008 - Nay Trường Đại học Thủy Lợi Phó trưởng bộ môn 

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
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1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 
 

 
 
TT 

 
 

Tên đề tài nghiên cứu 

Năm bắt 
đầu/Năm 

hoàn 
thành 

Đề tài cấp 
(NN, Bộ, 
ngành, 
trường) 

 
Trách nhiệm 

tham gia 
trong đề tài 

1 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp thiết kế 

công trình trạm tối ưu lắp đặt máy 

bơm chìm phục vụ tưới tiêu 
2004-2005 Cấp bộ Tham gia 

2 

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp 

khắc phục hạn hán Miền Trung và 

Tây Nguyên 
2004-20006 Cấp bộ Tham gia 

 
3 

Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn 

điều hành cấp nước mùa cạn cho 

đồng bằng sông Hồng ở Việt Nam 

 
20006-2009 

Cấp 

Quốc gia 

 
Tham gia 

 

4 

Đánh giá tác động của hệ thống hồ 

chứa trên sông Đà, sông Lô đến dòng 

chảy mùa cạn hạ lưu sông Hồng và đề 

xuất giải pháp đảm bảo nguồn nước 

cho hạ lưu 

2012-2015 
Cấp 

trường Chủ nhiệm 

 

5 

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả công 
trình bảo vệ bờ dọc sông Hồng trên 
địa bàn Hà Nội. 

 

2014-2015 

 
Thành phố 

Hà Nội 

 

Chủ nhiệm 

 
 

6 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp duy trì 

dòng chảy tối thiểu hệ thống sông 

liên vùng Hà Nội, Hà Nam có xét 

đến vai trò điều tiết của sông Hồng 

nhằm tăng cường khả năng tự làm 

sạch và cải thiện chất lượng môi 

trường nước 

 
 
2017-2020 

 
 
Cấp Quốc 

gia 

 
 
Chủ nhiệm đề tài 

nhánh 

 
 

7 

Nghiên cứu giải pháp ứng phó với 

tình trạng hạn hán trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam 

 
2018-2019 

 
Cấp tỉnh 

 
Chủ nhiệm 

 
 

8 

Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ 

cảnh báo trực tuyến nguy cơ ngập lụt 

trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh phục vụ 

phát triển đô thị thích ứng với biến 

đổi khí hậu 

 
 
2022-2024 

 
 
Cấp tỉnh 

 
 
Chủ nhiệm  
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2. Các công trình khoa học đã công bố: 
 

TT Tên công trình 
Năm 

công bố Tên tạp chí 

 

1 

Phương pháp tính toán cột 

nước bơm tưới - tiêu vùng 

ĐBSC 

 
2010 

Tạp chí KHKT Thủy lợi và Môi 

trường 

 

2 

Nghiên cứu đề xuất thông 

số yêu cầu cho máy bơm phục 

vụ tưới tiêu vùng Đồng bằng 

song Cửu Long 

 
2012 

Tạp chí KHKT Thủy lợi và Môi 

trường 

3 
Nghiên cứu xác định mô 

hình bơm hợp lý cho vùng 

ĐBSCL 

 
2012 

Tạp chí KHKT Thủy lợi và Môi 

trường 

4 

Nghiên cứu đánh giá hạn hạn 

vùng đồng bằng sông Hồng 
 

2014 

Tạp chí KHKT Thủy lợi và Môi 

trường 

 

5 

Nghiên cứu ứng dụng và phát 
triển mô hình Athen vận hành 
liên hồ chứa lưu vực sông 
Hồng 

 
2015 

Tạp chí KHKT Thủy lợi và Môi 

trường 

 

 
6 

Nghiên cứu cơ sở khoa học 
điều hành cấp nước mùa cạn 
cho đồng bằng sông Hồng -
đánh giá hiệu 

 
2016 

Tạp chí KHKT Thủy lợi và Môi 

trường 

 
 

7 

Xác định mối quan hệ giữa chi 

phí xây dựng kênh tưới với lưu 

lượng trạm bơm vùng đồng 

bằng sông Cửu Long 

 
2017 

Tạp chí KHKT Thủy lợi và Môi 

trường 

 
 

8 

Nghiên cứu giải pháp xây 

dựng nhà chống chịu gió bão 

khu vực miền Trung 

 
 

2019 

Hội nghị khoa học thường niên về 

tài nguyên nước, Trường ĐHTL, 

2019 

 

9 

Tiềm năng khai thác các trạm 

bơm tưới dọc sông Hồng lấy 

nước thường xuyên vào hệ 

thống sông Nhuệ - Đáy tăng 

cường khả năng tự làm sạch, 

cải thiện chất lượng môi 

trường nước 

 
 

2020 

 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

Thủy lợi  

 

 
Xác nhận của cơ quan 

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2022 

 
Người khai ký tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 
 

 

 

TS Nguyễn Tiến Thái 


