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12. Quá trình đào tạo
TT
1

Bậc
đào tạo
Đại học

Nơi đào tạo
Đại học Mỏ Địa chất

Chuyên ngành

Năm
tốt nghiệp

1. Địa chất

1984

2. Kinh tế - QTDN dầu
khí

2001

2

Thạc sỹ

Đại học Mỏ Địa chất

Kinh tế Địa chất

1995

3

Tiến sỹ

Đại học Mỏ Địa chất

Kinh tế Công nghiệp

2006

Vị trí công tác

Cơ quan
công tác

Địa chỉ
cơ quan

13. Quá trình công tác
TT

Thời gian

1

1/1985
2/1994

đến Bộ môn Kinh tế địa chất và Nguyên liệu
khoáng, khoa Địa chất,

Đại học Mỏ - Địa chất

Phường Đức
Thắng, Quận Bắc
Từ Liêm, Hà Nội

2

Bộ môn QTDN Địa chất - Dầu khí, khoa
2/1995 đến nay
Kinh tê - QTKD,

Đại học Mỏ - Địa chất

Phường Đức
Thắng, Quận Bắc
Từ Liêm, Hà Nội

Vai trò

Nơi công bố

Năm
công bố

1

Về yếu tố thời gian đưa vào công thức
dùng làm chỉ tiêu đánh giá các dự án đầu
tư công nghiệp theo UNIDO

chủ trì

Tạp chí Kinh tế địa chất và
NLK

1997

2

Các phương pháp đánh đánh giá độ bất
trắc và rủi ro của dự án đầu tư, vận dụng
vào đánh giá dự án xây dựng nhà máy khí
hóa lỏnh Dinh Cố

chủ trì

Tạp chí Kinh tế địa chất và
NLK

1998

3

Đánh giá tác động của nhân tố đảm bảo
hiệu quả quản lý tiền lương bằng phương
pháp phân tích tương quan

chủ trì

Tạp chí Than Việt Nam

1997

4

Sự giống và khác nhau của hệ thống
phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế xí
nghiệp các dự án đầu tư vào công nghiệp
của Liên xô cũ và các nước Đông Âu với

chủ trì

Tuyển tập các công trình
khoa học Đại học Mỏ Địa chất

1998

5

Phương pháp phân tích tương quan đánh
giá hiệu quả quản lý tiền lương ở doanh
nghiệp

Tham gia

Tạp chí Công nghiệp
mỏ

2003

6

Mỏ titan sa khoáng Hưng Lạc - một phát
hiện mới về quặng titan sa khoáng ở vùng
ven biển miền Trung

Tham gia

Tạp chí Khoa học - kỹ
thuật Mỏ - Địa chất

2004

7

Tác động môi trường và một số giải pháp
bảo vệ môi trường trong khai thác titan sa
khoáng ven biển Việt Nam

chủ trì

Thông tin Khoa học Công
nghệ mỏ

2004

8

Ảnh hưởng của thành phần vật chất đến
giá trị kinh tế mỏ titan sa khoáng ven biển
Việt Nam

chủ trì

Tạp chí Khoa học - kỹ
thuật Mỏ - Địa chất

2004

9

Đặc điểm địa chất các mỏ titan sa khoáng
ven biển Việt Nam và vấn đề lựa chọn
công nghệ khai thác hiện nay

chủ trì

Tạp chí Khoa học - kỹ
thuật Mỏ - Địa chất

2004

14. Các công trình khoa học đã công bố
TT

Tên công trình
(Giáo trình, bài báo, hội thảo )

A

BÀI BÁO

Bàn về công thức xác định hàm lượng
công nghiệp tối thiểu của các mỏ khoáng
sản kim loại

chủ trì

Tạp chí Công nghiệp mỏ

2004

Về công thức tính chỉ tiêu hàm lượng công
nghiệp tối thiểu để đánh giá kinh tế mỏ
11
titan sa khoáng ven bờ biển Việt Nam. Ví
dụ mỏ Bầu Dòi - Bình Thuận

chủ trì

Tạp chí Khoa học - kỹ
thuật Mỏ - Địa chất

2007

Nghiên cứu phương pháp định giá tài
nguyên khoáng sản

chủ trì

Tạp chí Khoa học - kỹ
thuật Mỏ - Địa chất

2010

Vận dụng phương pháp định giá bất
13 động sản vào việc định giá tài nguyên
khoáng sản

chủ trì

Tạp chí Khoa học - kỹ
thuật Mỏ - Địa chất

2010

ý nghĩa của việc áp dụng công nghệ
14 vận tải than bằng băng tải ống tại
Công ty than Mạo Khê

Tham gia

Tạp chí Khoa học - kỹ
thuật Mỏ - Địa chất

2011

Một số biện pháp chủ yếu để nâng cao
năng lực canh tranh trong đấu thầu dự
15
án xây dựng của các doanh nghiệp xây
dựng

chủ trì

Tạp chí Khoa học - kỹ
thuật Mỏ - Địa chất

2012

10

12

HỘI THẢO

B
1

2

3

4

5

6

7

Lựa chọn hệ thống phương pháp đánh
giá hiệu quả kinh tế xí nghiệp các dự
án đầu tư vào công nghiệp phù hợp với
điều kiện Việt Nam hiện nay
Các phương pháp đánh giá độ bất trắc
và rủi ro của dự án đầu tư, vận dụng
vào đánh giá dự án xây dựng nhà máy
khí hóa lỏng Dinh Cố
Dự báo thị trường nguyên liệu khoáng
titan đến năm 2010
Đặc điểm địa chất các mỏ titan sa
khoáng ven biển Việt Nam và vấn đề
lựa chọn công nghệ khai thác hiện nay
Thời gian và hàm lượng công nghiệp
tối thiểu
Mô hình hồi quy biểu diễn sự phụ
thuộc của hàm lượng công nghiệp tối
thiểu
Lựa chọn chỉ tiêu công nghiệp chính để
tính trữ lượng trong đánh giá kinh tế
mỏ titan sa khoáng ven bờ biển Việt
Nam

Báo cáo HNKH lần thứ
12 - ĐH Mỏ - Địa chất

Báo cáo HNKH lần thứ
13 - ĐH Mỏ - Địa chất

Báo cáo HNKH lần thứ
15 - ĐH Mỏ - Địa chất
Hội thảo KHKT mỏ
toàn quốc lần thứ XVI N

1996

1998

2002

2004

Báo cáo HNKH lần thứ
15 - ĐH Mỏ - Địa chất

2004

Báo cáo HNKH lần thứ
15 - ĐH Mỏ - Địa chất

2004

Báo cáo HNKH lần thứ
17 - ĐH Mỏ - Địa chất

2006

8

9

Sự tương đồng đặc điểm địa chất mỏ
của các mỏ titan sa khoáng ven bờ biển
Việt Nam và các mỏ sa khoáng tổng
hợp các khoáng vật nặng tỉ trọng 4,2 –
5,3 ven bờ biển của một số nước trên
thế giới
Một số suy nghĩ về định mức lao
động trong quản lý hoạt động dầu khí

Báo cáo HNKH lần thứ
17 - ĐH Mỏ - Địa chất
2006

chủ trì

Thực trang công tác định mức lao động
và vấn đề đặt ra trong công tác giảng
dạy môn học này
Tìm hiểu hoạt động định giá bất động
11 sản ở một số nước trên thế giới và bài
học kinh nghiệm cho Việt Nam

Tuyển tập báo cáo HNKH
– CN Viện dầu khí Việt
Nam, NXB Khoa học – kỹ
thuật

Báo cáo HNKH lần thứ
18 - ĐH Mỏ - Địa chất

10

2008

2008

Báo cáo HNKH lần thứ
19 - ĐH Mỏ - Địa chất

2010

Báo cáo HNKH lần thứ
20 - ĐH Mỏ - Địa chất
Hội nghị TITAN
ASEAN

2012

12

Giới thiệu phần mềm CRYSTAL
BALL và ứng dụng chúng trong phân
tích rủi ro của án đầu tư

13

Select and complete the economic
value assessment system of coastal
titanium mineral mines in compatible
with the current conditions in Viet
Nam

14

Current situation of royalties
management for solid mineral
explorantion in Vietnam and
solution

Hội thảo quốc tế về
Quản lý kinh tế trong
hoạt động khoáng sản
EMMA

2013

15

Determining amount payable to the
state budget of investors’ mining
rights

Hội thảo quốc tế về
Quản lý kinh tế trong
hoạt động khoáng sản
EMMA

2013

C
1

2013

BÀI GiẢNG, GIÁO TRÌNH
Kinh tế quản trị doanh nghiệp công
nghiệp

Tham gia

NXB Giao thông vận tải

2
Phương
pháp lập và phân tích hiệu quả dự án đầu
tư gia Đại học Mỏ - Địa chất
Tham
3
4
5

Luật kinh tế (dùng cho cao học Kinh tế
công nghiệp)
Kinh tế nguyên liệu khoáng
Quản trị dự án đầu tư

2000
1999

tham gia Đại học Mỏ - Địa chất

2001

chủ trì

Đại học Mỏ - Địa chất

2002

chủ trì

NXB Giao thông vận
tải

2008

6

Phân tích rủi ro trong kinh tế đầu tư
(dùng cho cao học Kinh tế công
nghiệp)

chủ trì

Đại học Mỏ - Địa chất

2009

7

Các phương pháp định giá tài sản và
giá trị doanh nghiệp (Dùng cho cao
học chuyên ngành kinh tế công nghiệp)

chủ trì

Đại học Mỏ - Địa chất

2009

chủ trì

Đại học Mỏ - Địa chất

2013

8

Quản trị nhân lực

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia
TT
1
2

3

4

5
6

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ đã thực hiện
Dự báo nhu cầu và giá cả khoáng sản Antimon
đến năm 2005
Xác định địa tô mỏ khoáng sản rắn
Lựa chọn hệ thống phương pháp đánh giá hiệu
quả kinh tế xí nghiệp các dự án đầu tư vào công
nghiệp phù hợp với điều kiện Việt Nam hiện nay
Xác định hiệu quả kinh tế áp dụng công nghệ mới
trong khoan thăm dò khoáng sản rắn ở Việt Nam
Hoàn thiện quy chế trả lương mỏ than Mạo Khê

Thời gian
Thg1-94

Thg12-94

Thg1-96

Thg12-96

Thg1-96

Thg12-96

Thg1-97

Thg12-97

Thg1-97

Thg12-97

Xây dựng chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp mỏ
Thg1-98

Thg12-98

Thg1-98

Thg12-98

Thg1-00

Thg12-00

9

Hoàn thiện chỉ tiêu đánh giá kinh tế địa chất các
mỏ khoáng sản rắn, lấy ví dụ trên mỏ thiếc Phục
Linh Thái Nguyên

Thg1-01

Thg12-01

10

Đánh giá kinh tế và định hướng khai thác, sử dụng
titan sa khoáng ven biển Việt Nam

Thg1-04

Thg12-04

11

Nghiên cứu đánh giá rủi ro tiềm năng trong hoạt
động dầu khí. Lấy ví dụ Bể Cửu Long

Thg1-08

Thg12-09

12

Nghiên cứu, xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn
phục vụ sửa đổi Luật Khoáng sản

Thg1-08

Thg12-08

7

8

Các phương pháp đánh giá độ bất trắc rủi ro của
dự án đầu tư, vận dụng vào đánh giá dự án xây
dựng nhà máy khí hóa lỏng Dinh Cố
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp điểm hòa vốn
trong quản trị kinh doanh ngành than Việt Nam

Tình trạng
Cơ sở

Chủ trì

Bộ

Tham
gia

Cơ sở

Chủ trì

Bộ

Tham
gia

Hợp đồng SX
Tham gia
Bộ

Tham
gia

Cơ sở

Chủ trì

Bộ

Tham
gia

Bộ

Tham
gia

Bộ

Chủ
trì

NC cơ bản Tham
gia
Bộ

Tham
gia

13

Đánh giá giá trị kinh tế các mỏ đá vôi, titan, sắt
laterrit ở Việt Nam và định hướng sử dụng hợp lý

Nghiên cứu phương pháp xác định mức tiền phải
nộp Ngân sách Nhà nước khi xin cấp quyền khai
thác
khoáng sản của nhà đầu tư - Áp dụng vào mỏ
14
đá Gabro xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa
Thiên - Huế

Thg1-12

Thg12-14

Thg1-14

Thg12-14

Bộ

Tham
gia

Cơ sở

Chủ trì

16. Khen thưởng
Hình thức khen thưởng

TT

Năm
khen thưởng

1

Bằng khen cấp Bộ

2

Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục

2006

3

Bằng khen cấp Bộ

2007

4

Bằng khen cấp Bộ

2011-2012

5

Chiến sĩ thi đua cấp Bộ

2012-2013

2000-2001

