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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

 

 

 

 

 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

1. Thông tin cá nhân 

Họ và tên Nguyễn Xuân Bắc 

Ngày, tháng, năm sinh 02-12-1984 

Giới tính Nam 

Nơi sinh Xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

Địa chỉ liên lạc 
Tổ 7, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội.  

Điện thoại cơ quan  

Điện thoại nhà riêng  

Điện thoại di động 0985.935.999 

Email nxbac@hunre.edu.vn 

Học vị Tiến sĩ 

Năm, nơi công nhận học vị 
2013, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Tài nguyên và 

Khoáng sản “ Đại học Mỏ” , Liên bang Nga  

Chức danh khoa học   

Năm phong chức danh khoa học   

Chức vụ và đơn vị công tác  
Phó trưởng, phụ trách bộ môn Trắc địa cơ sở 

Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý 

Mã số thuế (hoặc số CMND trong 

trường hợp không có Mã số thuế) 
 

 

2. Trình độ học vấn 

2.1. Quá trình đào tạo  

Năm tốt 

nghiệp 
Bậc đào tạo 

Ngành (chuyên ngành) 

đào tạo 

Cơ sở đào tạo 

(ghi rõ tên và quốc gia) 

2009 Đại học Trắc địa mỏ 

Trường Đại học Tổng hợp 

Quốc gia Tài nguyên và 

Khoáng sản “ Đại học Mỏ” , 

Liên bang Nga 

2012 Tiến sĩ Trắc địa mỏ 

Trường Đại học Tổng hợp 

Quốc gia Tài nguyên và 

Khoáng sản “ Đại học Mỏ” , 

Liên bang Nga 
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2.2. Tên luận án tiến sĩ  

         (nếu đã bảo vệ) 

Dự báo chuyển dịch và biến dạng của khối đất đá và trên 

bề mặt đất gây nên do tác động xây dựng đường hầm tàu 

điện ngầm ở thành phố Hồ Chí Minh 

2.3. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có)  

Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo 

   

   

   

2.4. Trình độ ngoại ngữ  

Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng 

Tiếng Nga Nghe, nói, đọc và viết 

Tiếng Anh Cơ bản 

3. Quá trình công tác 

Từ năm...đến năm... Nơi công tác Vị trí công tác 

Từ 2013 đến nay Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 
Phó trưởng, phụ trách bộ 

môn Trắc địa cơ sở 

   

4. Nghiên cứu khoa học  

4.1. Lĩnh vực nghiên cứu   

Hướng nghiên cứu chính 

- Chuyển dịch và biến dạng công trình 

- Scan Lazer mặt đất 

- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo chuyển dịch 

- Phương pháp phần tử hữu hạn và Ứng dụng 

Chuyên ngành nghiên cứu - Trắc địa mỏ và công trình ngầm 

4.2. Các công trình khoa học đã công bố  

4.2.1. Sách giáo trình, sách chuyên khảo 

STT Tên sách 

Mức độ tham gia 

(là chủ biên, là đồng tác 

giả, tham gia viết một 

phần) 

Năm xuất bản Nơi xuất bản 

1 Giáo trình Lý thuyết sai số Tham gia  2013  

2 
Giáo trình Kỹ thuật lập trình 

trong trắc địa 
Đồng chủ biên 2014  

3 
Giáo trình Thực tập Trắc địa cơ 

sở 
Đồng chủ biên 2014  

4 Trắc địa công trình nâng cao Đồng chủ biên 2015  

4.2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước 

STT  Tên bài báo 
Năm 

công bố 

Tên, số tạp chí công 

bố, trang tạp chí 

Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác 

giả) 

1 
Nghiên cứu xác định tọa độ trắc 

địa độ chính xác cao đáp ứng 
2015 

Tạp chí khoa học Tài 

nguyên và Môi 
Đồng tác giả 
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mục đính truyền độ cao quốc 

gia ra đảo 

trường. ISSN 0866 – 

7608. (số 08, tháng 

6/2015) 

2 

Đề xuất hàm thực nghiệm tính 

toán chuyển dịch và biến dạng 

bề mặt do tác động thi công 

công trình ngầm  

2015 

Tạp chí khoa học Tài 

ngyên và Môi trường; 

ISSN- 0866-7608 
Đồng tác giả 

3 

Ứng dụng lý thuyết đàn hồi giải 

bài toán chuyển dịch và biến 

dạng trong mặt phẳng 

2016 

Tạp chí Tài nguyên 

và Môi trường, số 17 

(247); 

 ISSN 1859-1477 

Đồng tác giả 

4 

Ứng dụng phần mềm plaxis 8.2 

dự báo giới hạn chuyển dịch và 

biến dạng 

2016 

Tạp chí Tài nguyên 

và Môi trường, số 18 

(248);  

ISSN 1859-1477 

Đồng tác giả 

5 

Phương pháp phần tử hữu hạn 

và ứng dụng mô hình hóa dự 

báo chuyển dịch và biến dạng 

2017 

Tạp chí Tài nguyên 

và Môi trường, số 23 

(277) ;  

ISSN 1859-1477 

Đồng tác giả 

6 

Đánh giá ảnh hưởng việc xây 

dựng đường hầm tầu điện ngầm 

đến công trình trên bề mặt theo 

các chỉ số biến dạng và chuyển 

dịch 

2017 

Tạp chí Tài nguyên 

và Môi trường, số 24 

(278) ;  

ISSN 1859-1477 

Đồng tác giả 

7 

Một số giải pháp lý thuyết 

nghiên cứu chuyển dịch và biến 

dạng bề mặt do việc thi công 

đường hầm, bến hầm tàu điện 

ngầm 

2018 

Tạp chí Tài nguyên 

và Môi trường, số 22 

(300) ; 

 ISSN 1859-1477 

Đồng tác giả 

8 

Ứng dụng hàm thực nghiệm và 

mô hình số dự báo chuyển dịch 

và biến dạng bề mặt do công 

trình ngầm gây ra 

2018 

Tạp chí Tài nguyên 

và Môi trường, số 22 

(300) ;  

ISSN 1859-1477 

Đồng tác giả 

9 

Xây dựng mô hình Quasigeoid 

cục bộ khu vực mỏ than Núi 

Béo – VINACOMIN, Quảng 

Ninh  

2018 

Tạp chí khoa học Tài 

ngyên và Môi trường; 

số 23;  

ISSN- 0866-7608 

Đồng tác giả 

4.2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài 

STT  Tên bài báo 
Năm 

công bố 

Tên, số tạp chí công 

bố, trang tạp chí 

Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác 

giả) 

1 

Tính toán chuyển dịch và biến 

dạng đất đá trong xây dựng 

đường hầm  có tính đến sự phân 

bố bất đối xứng của chuyển 

dịch đứng   

2011 

Trường Đại học Mỏ 

Xanhpetecbua, tập 

190,Liên Bang Nga; 

ISSN 0135-3500 

Emerging Sources 

Citation Index (ESCI) 

Đồng tác giả 

2 

Quan trắc hiện trạng, đánh giá 

độ võng và dự báo trạng thái 

của hệ thống đường dây điện 

cao thế phân bố trên vùng khai 

thác mỏ  

2012 

Trường Đại học Mỏ 

Xanhpetecbua, tập 

199,Liên Bang Nga; 

ISSN 0135-3500 

Emerging Sources 

Citation Index (ESCI) 

Đồng tác giả 
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3 

Hệ thống quan trắc chuyển dịch 

và biến dạng hiện đại trong xây 

dựng đường hầm tàu điện ngầm  

2012 

Trường Đại học Mỏ 

Xanhpetecbua, tập 

199,Liên Bang Nga; 

ISSN 0135-3500 

Đồng tác giả 

4 

Tính toán biến dạng bề mặt nằm 

trong phạm vi chuyển dịch của 

đường hầm có tiết diện bất kì 

trên cơ sở phân tích hàm thực 

nghiệm 

2012 

Tin tức trắc địa mỏ 

hầm lò, số 3, Liên 

Bang Nga; ISSN- 

2073-0098 

Đồng tác giả 

5 

Đánh giá ảnh hưởng xây dựng 

hầm và các công trình ngầm 

đến đường dây điện cao thế 

(LEP)   

2012 

Tin tức trắc địa mỏ 

hầm lò, số 5, Liên 

Bang Nga; ISSN- 

2073-0098 

Đồng tác giả 

6 

Tính toán dự báo chuyển dịch 

và biến dạng do việc thi công 

đường hầm tầu điện ngầm trong 

lớp đất đệ tứ của thành phố Hồ 

Chí Minh   

2012 

Tin tức trắc địa mỏ 

hầm lò, số 5, Liên 

Bang Nga;  

ISSN- 2073-0098 

Đồng tác giả 

4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước 

Thời gian 

hội thảo 
Tên báo cáo khoa học Tên hội thảo 

Mức độ tham gia 

 (là tác giả/đồng 

tác giả) 

Địa điểm tổ 

chức hội thảo 

     

     

4.2.5. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế 

Thời gian 

hội thảo 
Tên báo cáo khoa học Tên hội thảo 

Mức độ tham gia 

 (là tác giả/đồng 

tác giả) 

Địa điểm tổ 

chức hội thảo 

2011 

Phân tích biểu thức đại 

số của hàm thực nghiệm 

trong tính toán chuyển 

dịch và biến dạng 

Trắc địa mỏ và 

công trình trong sử 

dụng, quản lý tài 

nguyên và xây 

dựng công trình 

Đồng tác giả 

Trường đại 

học tổng hợp 

kỹ thuật 

Novocherkass

k- phía nam 

Liên bang Nga 

2012 

Xác định biên độ chuyển 

dịch do xây dựng tầu 

điện ngầm trong lớp đất 

đệ tứ 

Trắc địa mỏ và 

công trình trong sử 

dụng, quản lý tài 

nguyên và xây 

dựng công trình 

Đồng tác giả 

Trường đại 

học tổng hợp 

kỹ thuật 

Novocherkass

k- phía nam 

Liên bang Nga 

2019 

Assessment of the 

Performance EIGEN-

6C4 Via GNSS/Leveling 

Data over Vietnam  

Hội nghị Hiệp hội 

Trắc địa thế giới 

FIG Working 

Week 2019 

ISBN 978-87-

92853-90-5; 

ISSN 2307-4086 

Đồng tác giả 
Hà Nội – Việt 

Nam 

4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp 

Thời gian 

thực hiện 
Tên chương trình, đề tài 

Cấp quản lý đề 

tài 

Trách nhiệm 

tham gia 
Tình trạng đề tài  
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trong đề tài (đã nghiệm 

thu/chưa nghiệm 

thu) 

2014 

Xây dựng cơ sở lý thuyết 

đánh giá ảnh hưởng việc thi 

công đường hầm tầu điện 

ngầm đến công trình trên bề 

mặt ở thành phố Hồ Chí Minh 

và đề xuất giải pháp khắc 

phục 

Trường Đại học 

Tài nguyên và 

Môi trường Hà 

Nội 

Chủ nhiệm 
Đã nghiệm thu, 

đạt loại xuất sắc 

2014-2016 

Nghiên cứu ứng dụng công 

nghệ địa tin học đánh giá môi 

trường chiến lược đối với quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội cấp vùng trong điều kiện 

thực tế của Việt Nam 

Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

Thành viên 

chính 
Đã nghiệm thu 

2015-2017 

Nghiên cứu công nghệ tích 

hợp và xử lý dữ liệu 

INS/GPS, phục vụ công tác 

đào tạo ngành Trắc địa - Bản 

đồ 

Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

Thành viên 

chính 
Đã nghiệm thu 

2017 

Nghiên cứu ứng dụng phương 

pháp phân tích đa chỉ tiêu và 

GIS lựa chọn thứ tự ưu tiên 

trong xây dựng quy hoạch sử 

dụng đất cấp huyện 

Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

Thành viên 

chính 
Đã nghiệm thu 

4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước 

Năm  Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức trao tặng 

   

   

4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS), học viên cao học (HVCH) 

Họ tên NCS/HVCH Đề tài luận án/luận văn Cơ sở đào tạo 
Thời gian 

đào tạo 

Vai trò 

hướng dẫn 

Nguyễn Đức Hài 

Thiết kế lưới quan trắc 

chuyển dịch mặt đất do tác 

động xây dựng đường hầm 

và bến hầm tầu điện ngầm 

tuyến Nhổn – ga Hà Nội 

ĐH Tài 

nguyên và Môi 

trường Hà Nội 

2015-2017 
GV hướng 

dẫn 

Trần Văn Hải 

Nghiên cứu cơ sở khoa 

học và phương pháp 

chuyển đổi hệ thống tọa 

độ, độ cao hải đồ về hệ 

thống tọa độ, độ cao quốc 

gia thống nhất tư liệu bản 

đồ sử dụng trong Quân đội 

2016-2018 
GV hướng 

dẫn 

Nguyễn Trọng Thành 

Nghiên cứu giải pháp đánh 

giá độ chính xác mô hình 

số độ cao toàn cầu 

2017-2019 
GV hướng 

dẫn 

Trần Mạnh Tiến 
Khảo sát mô hình 

quasigeoid geco trên phạm 
2018-2020 

GV hướng 

dẫn 
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vi lãnh thổ việt nam 

4.6. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học  

Tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề; thành viên ban biên tập các tạp chí khoa học trong và 

ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế… 

Tên tổ chức Vai trò tham gia 

  

  

 

5. Giảng dạy  

5.1. Chuyên ngành giảng dạy chính Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ 

5.2. Học phần/môn học có thể đảm nhiệm Trắc địa mỏ; Trắc địa công trình nâng cao; Định 

vị và dẫn đường hiện đại; Xử lý số liệu, Lý thuyết 

sai số; Trắc địa cơ sở; Phương pháp phần tử hữu 

hạn; Toán cao cấp. 

 

Tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung bản lý 

lịch khoa học, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.  

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 

 QUẢN LÝ TRỰC TIẾP 

(Xác nhận và đóng dấu)  

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2020 

NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ học hàm, học vị, họ và tên) 

 

 

 

Nguyễn Xuân Bắc 

 

 

 


