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Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 
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Bộ, ngành, 
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Trách nhiệm 

tham gia trong 
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đa mục tiêu của các tỉnh 

Trung Du miền núi phía Bắc 
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Tham gia (thư 
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trình thuỷ lợi phục vụ nuôi 

trồng thuỷ sản 

2011/2013 Cấp bộ Tham gia 

3 

Nghiên cứu giải pháp khoa 

học công nghệ thủy lợi, nông 

lâm kết hợp nhằm cải tạo và 

khai thác đất cát ven biển 

phục vụ sản xuất nông nghiệp 

bền vững vùng Bắc Trung Bộ 
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TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

1 

Công trình thuỷ lợi phục vụ phát triển các 

ngành kinh tế khác nông nghiệp của các 

tỉnh Trung du miền núi phía Bắc - Việt 

Nam 

2007 

Tạp chí khoa học 

Thủy lợi & Môi 

trường 

2 

Xây dựng các nhóm chỉ tiêu – tiêu chí 

cấp nước cho thuỷ sản phục vụ phát triển 

đa mục tiêu 

2009 

Tạp chí khoa học thuỷ 

lợi khoa Kỹ Thuật Tài 

Nguyên Nước 
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TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

3 
Ứng dụng mô hình VIC trong đánh giá 

hạn hán ở lưu vực sông Cái 
2014 

Tạp chí khoa học 

Thủy lợi & Môi 

trường 

4 

Simulations of Heavy Rainfall from a 

Tropical Cyclone in Coastal Regions of 

Vietnam under the Global Warming 

2016 
Journal of Climate 

Change 

5 

Impact of socio-economic and climate 

change on a tropical cyclone losses in 

Vietnam 

2017 

Journal of Japan 

Society of Civil 

Engineers, 

6 

The impact of climate change on 

irrigation water requirement for spring 

season paddy in Hanoi City, Ha Nam, 

Hung Yen and Nam Dinh province 

2018 

Tạp chí khoa học 

Thủy lợi & Môi 

trường 

7 

Researching the variation of typhoon 

intensities under Climate change in 

Vietnam: A Case study of Typhoon 

Lekima, 2007 

2019 Journal of Hydrology 

8 

The variations of heavy rainfall in the 

northern region of Vietnam under the 

global warming: A case study of heavy 

rainfall envent from 30 October to 05 

November, 2008 

2019 

Tạp chí khoa học 

Thủy lợi & Môi 

trường 
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