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1 Nghiên cứu ứng dụng giải 

pháp công nghệ số chuyển 

đổi hình thức cảnh báo lũ 
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Society of Civil 

Engineering  

2 

Evaluating the impacts of water 

withdrawal on salinity under the 

current land use conditions in Soc 

Trang and Bac Lieu provinces, 
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Society of Civil 

Engineering 

3 

Potential use of satellite observations 

to detect suspended sediment in delta 

region: a case study of the Red River 
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2020 

Vietnam Journal of 
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Technology and 

Engineering  

4 

Đánh giá sự ảnh hưởng của số lượng 
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