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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên:  Trần Tuấn Thạch                            Giới tính:  Nam 

Ngày, tháng, năm sinh:   07/11/1986                   Nơi sinh:  An Viên-Tiên Lữ-Hưng Yên 

Quê quán:  An Viên-Tiên Lữ-Hưng Yên             Dân tộc:   Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sỹ                                       Năm, nước nhận học vị: 2018 

Chức danh khoa học cao nhất:                             Năm bổ nhiệm:   

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):                                              

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên nước-

Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước-Trường Đại học thủy lợi 

 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Nhà 12A-KTTĐH Thủy lợi-Trung Liệt-Đống Đa-Hà 

Nội 

 

Điện thoại liên hệ: CQ:                        NR:                             , DĐ: 0988838618                 

Fax: . 

E-mail: thachtt@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: Kỹ thuật tài nguyên 

nước; Nước đào tạo:Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 2009 

Bằng đại học 2:..........................................................Năm tốt nghiệp: …………………… 

2. Sau đại học 

- Bằng Thạc sĩ chuyên ngành:  Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước; Năm cấp bằng: 

2011; Nơi đào tạo: Đại học thủy lợi  

- Bằng Tiến sĩ chuyên ngành:  Kỹ thuật môi trường nước; Năm cấp bằng: 2018; Nơi đào 

tạo: Đại học Kyushu, Nhật Bản;   

- Tên luận án: “Đánh giá dự báo và mô phỏng sự thay đổi chất lượng nước trong điều 

kiện yếm khí của hồ bị ô nhiễm chất hữu cơ” 

 

3. Ngoại ngữ  

 1. Tiếng Anh …………………………..  Mức độ sử dụng: Tốt 

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

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 
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Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhận 

Từ 10/2018- 

đến nay 

Bộ môn Kỹ thuật Tài nguyên 

nước-Trường Đại học Thủy lợi 
Giảng viên 

Từ 10/2015-

10/2018 

Trường Đại học Kyushu, Nhật 

Bản 
Nghiên cứu sinh 

Từ 04/2012-

10/2015 

Bộ môn Kỹ thuật Tài nguyên 

nước-Trường Đại học Thủy lợi 
Giảng viên 

 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

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 

Giám sát, dự báo chất 

lượng nước trong hệ thống 

thủy lợi Hồ Đại Lải phục 

vụ lấy nước sản xuất nông 

nghiệp. 

2018-

2019 

 

Nhiệm vụ cấp 

Bộ 
Thành viên 

2 
Rà soát, điều chỉnh, bổ 

sung Quy trình vận hành hệ 

thống Sông Nhuệ 

2018-

2019 

 

 Thành viên 

3 

Giám sát, dự báo chất 

lượng nước trong hệ thống 

thủy lợi Hồ Núi Cốc phục 

vụ lấy nước sản xuất nông 

nghiệp 

2019-

2020 

 

Nhiệm vụ cấp 

Bộ 
Thành viên 

4 

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 (Hà Tĩnh, Quảng 

Bình, Quảng Trị). 

2019-

2022 

Nhiệm vụ cấp 

nhà nước 
Thành viên 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

 



 3 

TT Tên công trình 
Năm công 

bố 
Tên tạp chí 

1 
Experimental study on the influence of 

dissolved organic matter in water and redox 

state of bottom sediment on water quality 

dynamics under anaerobic conditions in an 

organically polluted water body 

2017 
Paddy Water 

Environment 

2 

Improvement of vertical one-Dimensional 

prediction model of water quality based on 

ecosystem model in an organically polluted 

reservoir 

2017 

Proceeding of 

AFELiSA 

(International 

Symposium on 

Agricultural, Food, 

Environmental and 

Life Science in Asia) 

 

3 
Estimation of water quality dynamics under 

long-term anoxic state in organically 

polluted reservoir by field observations and 

improved ecosystem model 

2018 
Paddy Water 

Environment 

4 
The Influence of Bottom Sediment Redox 

State on Water Quality Dynamics under 

Long-term Anoxic Conditions in an 

Organically Polluted Reservoir 

2018 
Journal of Rainwater 

Catchment Systems 

5 
Ứng dụng mô hình MIKE 21 dự báo chất 

lượng nước cho Hồ Đại Lải, TP Vĩnh Yên, 

Tỉnh Vĩnh Phúc 

2019 
HNKHTN Trường Đại 

học Thủy Lợi 

 

                                                                      Hà Nội , ngày  6   tháng  3  năm   2022 

Xác nhận của cơ quan                                             Người khai ký tên 

                                                      (Ghi rõ chức danh, học vị)  

 

 

                                                     TS. Trần Tuấn Thạch                     

 

                                                          


