
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH ĐẠO Giới tính: Nam 

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ 

Email: daormit@gmail.com 

Điện thoại: 0963.209.278 

Chức vụ: Giảng viên bán cơ hữu Khoa Xây dựng và Điện trường Đại học Mở 

TPHCM. 

Cơ quan làm việc chính: Văn phòng UBND TP.HCM 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

Học vị 

(CN, ThS, TS) 

Năm cấp 

bằng TN 

Trình độ chuyên 

môn 
Trường đào tạo Nước đào tạo 

Kỹ sư 2011 
Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp 

Trường Đại học 

Bách Khoa 

Tp.HCM 

Việt Nam 

Thạc sĩ 2013 Quản lý dự án 
Đạihọc 

RMIT, Melbourne 
Úc 

 

Các lớp chuyên đề: 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng, năm - 

đến tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

trình độ 

Trung tâm tư vấn 

đấu thầu và hỗ trợ 

đầu tư - Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

TPHCM 

Đấu thầu cơ bản 
Ngày 28, 29 và 30 

tháng 10/2013 

Bồi dưỡng 

chứng chỉ 
Loại Xuất sắc 

Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giảng viên 

Từ tháng 8/2013 

đến tháng 7/2014 

Bồi dưỡng 

chứng chỉ 
Loại Khá 

Ngân hàng Thế 

giới phối hợp với 

Coursera 

Rủi ro và cơ hội: 

Quản lý rủi ro để 

phát triển 

Từ ngày 

30/6/2014 đến 

ngày 28/7/2014 

Bồi dưỡng 

chứng chỉ 

trực tuyến 

qua mạng 

Loại Giỏi 

(84,7%) 

Trường Cán Bộ Quản lý Nhà nước Từ tháng 6/2014 Bán tập Loại Khá (7,5 

mailto:daormit@gmail.com


TPHCM (Ngạch chuyên viên) 

và Kỹ năng lãnh đạo 

quản lý 

đến tháng 

12/2014 

trung điểm) 

Trung tâm tin học 

trường Đại học 

Khoa học Tự 

nhiên 

Chứng chỉ B – Tin 

học Văn phòng 

Từ ngày 

06/8/2014 đến 

ngày 15/9/2014 

Bồi dưỡng 

chứng chỉ 

Loại Giỏi (8,5 

điểm) 

Trung tâm tư vấn 

ứng dụng kinh tế 

(Viện nghiên cứu 

phát triển 

TPHCM) 

Bồi dưỡng nghiệp vụ 

đấu thầu chuyên sâu 

Từ ngày 

02/6/2015 đến 

ngày 17/6/2015 

Bồi dưỡng 

chứng chỉ 
 

Trung tâm bồi 

dưỡng cán bộ 

kinh tế kế hoạch 

(Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư) 

Lớp quán triệt các 

văn bản Pháp luật 

mới về đầu tư xây 

dựng và chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ 

quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình 

Từ ngày 

28/7/2015 đến 

ngày 31/7/2015 

Bồi dưỡng 

chứng chỉ 
 

 

III. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

1) Các môn giảng dạy: 

- Môn 1: Tổ chức và Quản lý thi công 

- Môn 2: Pháp luật đại cương trong hoạt động xây dựng 

2) Các công trình khoa học đã công bố gồm: bài báo, đề tài, sách: chưa. 

 

3) Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý Dự án Xây dựng, Luật Xây dựng và Đấu thầu, 

chính sách, hiệp định thương mại tự do… 


