Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
***

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁN BỘ
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC THÀNH
Năm sinh: 1951
Chức danh: PGS
Năm được phong: 2004
Học vị: Tiến sĩ
Năm đạt học vị: 1997
Chức vụ: Cán bộ giảng dạy
Địa chỉ nhà riêng: 5/20/266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0904142990
8. Email: thanhdn.ktd@gmail.com
CQ: 04.38383603
NR: 04.38326146
9. Đơn vị công tác
+ Tên đơn vị: Bộ môn QTDN Địa chất – dầu khí
+ Địa chỉ: Tầng 12 nhà C12
+ Điện thoại:
10. Lĩnh vực nghiên cứu
+ Kinh tế Mỏ - Địa chất – Dầu khí
+ Kinh tế môi trường
+ QTKD
11. Ngoại ngữ: + Tiếng Nga – Bằng tốt nghiệp hệ tại chức hệ 4 năm nâng cao
+ Tiếng Pháp – Bằng B
+ Tiếng Anh – Bằng C
12. Quá trình đào tạo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TT
1

Bậc đào tạo
ĐH

Nơi đào tạo
Đai học Mỏ - địa chất

2

TS

Nt

Chuyên ngành
KT thăm dò mỏ khoáng sản rắn
Kĩ sư Kinh tế mỏ
KT thăm dò mỏ khoáng sản rắn

Năm tốt nghiệp
1976
1977
1997

13. Quá trình công tác
TT
1
2

Thời gian
1968÷5/1972
31/5/1972÷10/1975

3
4

10/1975÷1976
1/4/1977÷1985

5

1985÷1987

6

1987÷1994

7

1994÷2000

8

2000÷2009

9

2009÷đến nay

Vị trí công tác
Sinh viên
Bộ đội (trợ lý quân lực)
chiến trường B2
Sinh viên
Giảng viên, Bộ môn Kinh
tế Mỏ, Khoa Mỏ
Giảng viên, bộ môn TKTD, Khoa địa chất
G.viên chính (1992) Phó
CN Bộ môn K.tế đ.chất
và nguyên liệu khoáng,
Khoa địa chất
G.viên chính TS (1997);
phó CN Bộ môn K.tế QTKD
PGS (2004), TS. Trưởng
B.m QTDN Đ.chất – dầu
khí, Khoa K.tế-QTKD
Giảng viên, PGS. TS. Bộ
môn QTDN đ.chất-dầu
khí, Khoa Kinh tế QTKD

Cơ quan công tác
ĐH Mỏ - Địa chất
D743- DD25

Địa chỉ cơ quan
Hà Nội
Đông Nam Bộ

ĐH Mỏ - địa chất
Nt

Hà Nội
nt

Nt

nt

Nt

nt

Nt

nt

Nt

nt

Nt

nt

14. Các công trình khoa học đã công bố
TT

1
2
3
4
5
6

Tên công trình
I. Giáo trình
Kinh tế địa chất
Bài tập phân tích hoạt động kinh tế địa
chất
Bài tập tổ chức lao động
Tổ chức sản xuất – Tổ chức lao động
trong DN dầu khí
Phân tích hoạt động SX-KD doanh nghiệp
dầu khí
Hoạch định chiến lược phát triển và kế
hoạch hóa DN dầu khí

7

Quản trị DN dầu khí

8
9

Kinh tế phát triển
Kinh tế môi trường

10

Quản trị nhân lực

11
12
13
14

Quản trị chiến lược
Dự đoán kinh tế
Kỹ thuật Marketing
Phân tích kinh tế dự án chế biến dầu khí

15

Chiến lược cạnh tranh

1
2

3
4

5

6

7

II. Bài báo
Về chỉ tiêu nhịp nhàng trong công tác
thăm dò địa chất
Hoàn thiện phương pháp xác định HQKT
trong khoan khai thác mẫu
Những nhân tố ảnh hưởng đến vốn đầu tư
cơ bản trong khai thác dầu khí
Phương pháp xác định HQKT áp dụng
công nghệ mới trong khoan thăm dò
khoáng sản rắn ở vùng Đông Bắc Việt
Nam
Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của một
số yếu tố cơ bản đến giá thành 1 m khoan
kim cương ở xí nghiệp địa chất 905,
Quảng Ninh
Mối liên hệ tương quan giữa giá thành và
chi phí thời gian cho 1m khoan kim
cương ở mỏ than Bình Minh, Hà Lầm,
QN
Áp dụng phương pháp biểu đồ để tính
nhanh giá thành mét khoan thăm dò
khoáng sản rắn ở xí nghiệp thăm dò địa
chất

Vai trò

Nơi công bố

Năm
công bố

Giáo trình
(chủ biên)
Bài tập
(chủ biên)
Bài tập
(chủ biên)
Giáo trình
(chủ biên)
Nt
(chủ biên)
Giáo trình cấp
nhà xuất bản
(chủ biên)
Nt
(chủ biên)
Nt (chủ biên)
G.trình NXB
(tham gia)
G.trình cao
học (chủ biên)
Nt (chủ biên)
Nt (chủ biên)
Nt (chủ biên)
Giáo trình cao
học (chủ biên)
Giáo trình
NCS (chủ
biên)

ĐH Mỏ - Địa chất

1993

Nt

1994

Nt

1994

Nt

1994

Nt

2000

NXB Giao thông vận
tải

2002

ĐH Mỏ - Địa chất

2005

Nt
Nhà XB giao thông
vận tải
ĐH Mỏ - Địa chất

2009
2010

Nt
Nt
Nt
Nt

2002
2008
2008
2010

nt

2010

Hội nghị KH trường
ĐH MĐC năm 1989
Tuyển tập các công
trình KH, ĐH MĐC –
Tập XVII, HN 1994
Hội nghị KH lần XI,
ĐH MĐC, HN 1994
Tuyển tập các công
trình KH, Tập XXI.
ĐH MĐC. HN 1996

1989

Bản tin kinh tế địa
chất và NLK, số
2/1996, Cục địa chất
Việt Nam
Bản tin kinh tế địa
chất và NLK, số
3/1996 Cục địa chất
Việt Nam
Hội nghị khoa học
lần thé 12- QL, ĐH
MĐC 1996

1996

Tác giả
Tác giả

Nt
Nt

Nt

Nt

Nt

2000

1991

1994
1996

1996

1997

8

Một số vấn đề cơ bản về xác định HQ
khoan kim cương trong thăm dò khoáng
sản rắn ở Việt Nam

Nt

9

Các quan điểm xác định chất lượng và
hiệu quả khoan thăm dò khoáng sản rắn

Nt

10

Sử dụng phương pháp biểu đồ để xác định
hao phí thời gian cho 1m khoan và thời
gian lỗ khoan bằng khoan kim cương và
khoan ống mẫu luồn ở XN 905, QN

Nt

11

Xây dựng mô hình tính toán giá thành mét
khoan thăm dò khoáng sản rắn

Nt

12

Một số vấn đề phương pháp xây dựng
định mức tiêu hao vật tư trong khoan
thăm dò khoáng sản rắn
Lựa chọn các chỉ tiêu để đánh giá trình độ
công nghệ và HQKT của thiết bị khoan
thăm dò khoáng sản rắn
Xác định HQKT phương pháp khoan
ngang và XN khoan và sửa chữa giếng ở
XNLD Vietsovpetro
Đánh giá công tác quản lý, sử dụng thiết
bị khoan thăm dò k.sản ở một số liên đoàn
địa chất
Một số vấn đề trong nghiên cứu HQKT ở
XNLD Vietsovpetro
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng và biện
pháp nâng cao tốc độ thương mại trong
khoan thăm dò – khai thác dầu khí
Một số biện pháp nâng cao trình độ quản
lý sử dụng đổi mới thiết bị khoan TDkhoáng sản trong cơ chế kinh tế mới
Một số biện pháp giảm giá thành khoan
thăm dò khoáng sản trong cơ chế kinh tế
mới
Mô hình đánh giá tổn thất kinh tế khi xảy
ra sự cố khí phun dầu tràn ở ngành dầu
khí
Phân tích kết quả sản xuất ở Xí nghiệp
khai thác dầu khí

Nt

13

14

15

16
17

18

19

20

21

Tạp chí địa chất, loại
A, số 243/11-121997, Cục ĐC và
K.sản VN, Bộ công
thương
Tuyển tập các công
trình KH, ĐH MĐC,
tập 25, 10/1997
Tạp chí Kinh tế địa
chất và NLK, số
1/1998, Cục địa chất
và khoáng sản, Bộ
Công nghiệp
Tuyển tập KH, ĐH
MĐC, Hà Nội,
11/1998
Tuyển tập KH số 28,
ĐH MĐC, 1999

1997

Nt

Tạp chí kinh tế địa
chất và NLK, số 5/99

1999

Nt

Tuyển tập Báo cáo
Hội nghị KH-ĐH
MĐC, 11/2000
Tuyển tập Báo cáo
Hội nghị KH-ĐH
MĐC, 11/2000
Nt

2000

Tuyển tập công trình
khoa học, số 34, ĐH
MĐC, 6/2011
Tuyển tập công trình
khoa học, số 34, ĐH
MĐC, 6/2011
Tuyển tập B/cáo HN
lần 15, Q1,ĐH MĐC,
15/11/2002
Tạp chí KH-kỹ thuật
MĐC, ĐH MĐC,
11/2003
Tuyển tập B/cáo HN
KH-CN, Viện Dầu
khí, NXB KH-KT,
2003
Tạp chí dầu khí
PetroVietnam, HN,
2004
T.tập B/cáo HN KH
ngành địa chất, Cục
ĐC-KS VN, HN
2005
T.tập B/cáo HN KH
ngành địa chất, Cục
ĐC-KS VN, HN

2001

Nt

Nt
Nt
Tác giả

Nt

Nt

Nt

22

Mô hình kinh tế vi mô mỏ dầu

Nt

23

Một số vấn đề cơ bản về xác định hiệu
quả khoan ngang

Nt

24

Phương pháp xác định HQKT sử dụng
ống mẫu luồn trong khai thác khoáng sản
rắn ở Việt Nam

Nt

1997

1998

1998

1999

2000

2000

2001

2002

2003

2003

2004

2005

2005

25

Một số vấn đề cơ bản về phân loại chi phí
giai doạn TD-KT Dầu khí ở Việt Nam

Nt

26

Đánh giá HQKT công nghệ nứt vỉa thủy
lực ở Mỏ Bạch Hổ
Hoàn thiện công tác tổ chức HTKT nội bộ
trong các DNDK

Nt

Nghiên cứu các mô hình dự trữ vật tư
trong các DN dầu khí
Ngh.cứu hoàn thiện ph.pháp xác định
HQKT của các biện pháp nâng cao hệ số
thu hồi dầu trong kh.thác DK ở thềm lục
địa VN
Ngh.cứu cơ chế khoán chi phí trong công
tác khoan TD-KT dầu khí ở Xí nghiệp
khoan và sửa chữa giếng, XNLD
Vietsovpetro
Áp dụng mô hình cân bằng vật chất để
nghiên cứu một số vấn đề kinh tế môi
trường trong hoạt động dầu khí
Hạch toán kinh tế nội bộ DN dầu khí Cơ
chế quản lý kinh tế mang lại HQKT-XH
cao
Những vấn đề cơ bản về mô hình kinh tế
mỏ dầu khí

Nt

Lựa chọn phương pháp xác định kích cỡ
lô hàng trong hoạch định nhu cầu vật liệu
ở các DN công nghiệp
Áp dụng thuật toán Hungary bố trí người
lao động phù hợp với công việc trong
doanh nghiệp công nghiệp
Hoàn thiện công tác Quản trị chi phí SXKD trong các doanh nghiệp dầu khí

Nt

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sản
lượng khai thác dầu thô ở thềm lục địa
Việt Nam
Những vấn đề cơ bản về mô hình kinh tế
mỏ dầu ở Việt Nam

Nt

27

28
29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Nt

2005
Tạp chí KH-KT
MĐC, số 14, HN
2006
T.tập công trình KH,
số 6/2006
T.tập B/cáo HN KHCN, ĐH MĐC,
10/2006
Nt

2006

2006
2006

2006

T.tập B/cáo HN KHCN Viện Dầu khí,
NXB KH-KT, HN
2008
T.tập B/cáo HN KH
Trường ĐH MĐC,
11/2008

2008

Nt

Tạp chí KH – KT
MĐC, số 25/1/2009

2009

Nt

Tạp chí KH-KT
MĐC, số 29/2010

2010

Nt

T.tập B/cáo HN KHCN Quốc tế dầu khí
VN, NXB KH-KT,
9/2010
T.tập B/cáo HN KHCN Trường lần thứ
19, 11/2010
Bài báo trong T.chí
KHKT MĐC, số
7/2011
Báo cáo “Tuyển tập
các công trình KHCN dầu khí quốc tế,
Viện DK, NXB
HHKT, HN 2013
Báo cáo Tuyển tập
KH-CN Trường ĐH
MĐC lần 20, 11/2012
Hội thảo KH quốc tế
“Quản lý kinh tế
trong hoạt động
khoáng sản”, NXB
Hồng Đức, HN 2013

2010

Nt

Nt

Nt

Nt

nt

2008

2010

2011

2013

2012

2013

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH - CN đã chủ trì hoặc tham gia
TT
1

2
3

Tên đề tài
Xây dựng tập định mức lập dự án tổng hợp các công
trình địa chất (1976-1979) (Áp dụng trong ngành địa
chất)
Nghiên cứu, phân tích về giá thành sản xuất than
Mỏ Mạo Khê (Áp dụng trong mỏ than)
Tham gia nhiều Hợp đồng kinh tế phục vụ sản xuất,

Thời gian
1979

Tình trạng
Tham gia xây dựng, đã
nghiệp thu tốt, 1979

1997

Tham gia phục vụ sản
xuất đã nghiệm thu tốt
Tham gia phục vụ sản

Từ 1997 – đến

4

5

6

7

8

phản biện, là chủ tịch Hội đồng nghiệm thu các cấp
các đề tài NCKH, báo cáo học thuật, các hội nghị
thuộc lĩnh vực địa chất, mỏ, dầu khí suốt quá trình
công tác
Hoàn thiện phương pháp xác định HQKT khoan phá
mẫu ở công ty khảo sát và thăm dò than (Áp dụng
trong ngành địa chất, khai thác than) (Đề tài cấp
trường)
Nghiên cứu phương pháp xác định HQKT áp dụng
CN mới trong khoan thăm dò khoáng sản rắn ở
vùng Đông Bắc Việt Nam (Áp dụng trong ngành địa
chất và khai thác mỏ) (Đề tài cấp Bộ)
Ngh. Cứu, đánh giá, xác định HQKT – kỹ thuật sử
dụng thiết bị khoan thăm dò rắn và các biện pháp
nâng cao hiệu quả sử dụng, quản lý thiết bị khoan
trong cơ chế kinh tế mới ở Việt Nam (Ngành địa
chất và khai thác mỏ) (đề tài cấp Bộ)
Hoàn thiện phương pháp phân loại và xác định
khoản mục chi phí trong từng giai đoạn TD-KT dầu
khí ở VN (áp dụng trong nghành dầu khí và khai
thác mỏ) (Đề tài cấp Bộ)
Xác định địa tô mỏ khoán sản rắn (Áp dụng trong
ngành khai thác mỏ) (Đề tài cấp Bộ)

nay

xuất

1991

Chủ nhiệm đề tài, đã
nghiệm thu đạt loại tốt

1998

Chủ nhiệm đề tài, đã
nghiệm thu, kết quả tốt

2001

Chủ nhiệm đề tài, đã
nghiệm thu, kết quả tốt

2006

Chủ nhiệm đề tài, đã
nghiệm thu, đạt kết quả
tốt

1996

Thư ký đề tài, đã
nghiệm thu, đạt kết quả
tốt
Thư ký đề tài, đã
nghiệm thu, đạt kết quả
tốt
Tham gia, nghiệm thu
đạt loại tốt

9

Xác định HQKT vốn thăm dò một số loại khoáng
sản chủ yếu ở VN (Đề tài cấp Bộ

2001

10

Khai thác dự liệu điều tra cơ bản nhằm đánh giá
Kinh tế địa chất các mỏ than bùn phục vụ phát triển
nông nghiệp và bảo vệ môi trường (các ngành trong
nền KT quốc dân) (NCCB Cấp Nhà nước)
Nghiên cứu đánh giá rủi ro trong hoạt động dầu khí,
lấy ví dụ ở bể Cửu Long (áp dụng trong ngành kinh
tế) (Đề tài NCCB cấp Nhà nước)
Nghiên cứu lập cơ sở KH và thực tiễn phục vụ sửa
đổi Luật khoáng sản (Đề tài cấp Bộ tài nguyên –
môi trường)

2000

11

12

2008

Tham gia, nghiệm thu
đạt loại tốt

2010

Tham gia đạt loại tốt

Hình thức khen thưởng
Huân chương chiến sĩ giải phóng hạng 3
Huy chương chiến sĩ giải phóng
Huy chương kháng chiến hạng 2
Bằng khen và nhiều giấy khen; tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh
Bằng khen Bộ trưởng Bộ GĐ & ĐT
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (liên tục các năm đến nay)
Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục
Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam
Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng
Bằng khen của Hội CCB thành phố Hà Nội

Năm khen thưởng
1975
1975
1985
1975
2000

16. Khen thưởng
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2005
2007
2008
2008
2014

Người kê khai : Nguyễn Đức Thành

