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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 2004 
Kỹ sư Xây dựng 
dân dụng & Công 
Nghiệp 

ĐH Bách Khoa 
TPHCM Việt Nam 

Thạc sĩ  2007 
Quản lý Công Nghệ 
& Xây dựng 

ĐH Bách Khoa 
TPHCM 

Việt Nam 

Nghiên cứu 
sinh tiến sỹ 

 

Quản lý dự án & 
Xây dựng  

ĐH 
Chulalongkorn, 
Thái Lan 
& ĐH Kyoto,  
Nhật Bản 

Thái Lan & 
Nhật Bản 

 

III. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

1) Các môn giảng dạy: (Chuyên ngành Quản lý dự án/ Quản lý xây dựng) 

- Môn 1: Phân tích định lượng trong kinh doanh /quản lý xây dựng 

(Quantitative Analysis for Business Management and Construction) 

- Môn 2: Quản trị vận hành (Quản trị sản xuất kinh doanh trong xây dựng) 

(Production and Operation Management) 

- Môn 3: Quản trị dự án (Quản lý dự án đầu tư xây dựng) 

(Project Management/ Project Management in Construction) 

- Môn 4: Tin học ứng dụng trong quản lý dự án & xây dựng (BIM, Primavera,..) 

(IT in Construction & Project Management) 

- Môn 5: Kinh Tế Xây Dựng/Kinh tế kỹ thuật (tên mới: Thẩm định dự án đầu tư) 

(Engineering Economy/Project Investment Analysis/ Project Appraisal) 

- Môn 6: Quản lý an toàn và năng suất lao động trong xây dựng 

(Productivity & Safety Management in Engineering and Construction) 

- Môn 7: Thống kê ứng dụng và phương pháp nghiên cứu trong quản lý xây dựng 

(Research methods in Business/ Management for Construction) 
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2) Các công trình khoa học đã công bố gồm: bài báo, đề tài, sách 

a) Giáo trình, Tài liệu học tập đã chủ biên hoặc tham gia: 

 

b) Các bài báo đã công bố: 

 

3) Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế kỹ thuật (Engineering economy),  

Quản lý dự án & Xây dựng (Construction / Project Management),  

Phương pháp định lượng & Khoa học ứng dụng trong quản lý  

(Quantitative Methods and Management Science), Quản lý rủi ro  

(Risk Management) 

STT 
Tên Giáo trình, Tài liệu học 

tập 
Số tín chỉ 

Năm hoàn 
thành 

Ghi chú 

1 
Giáo trình Tin học trong Quản 
lý Xây dựng (Chủ biên) 

2 2008 
Bộ Giáo Dục  

Đào Tạo 

2 

Giáo trình Phương pháp định 
lượng trong quản lý kinh 
doanh dự án xây dựng (Chủ 
biên) 

3 2015 
Nhà xuất bản  

Xây dựng  
–Bộ Xây dựng 

3 
Giáo trình Đánh giá & lựa 
chọn dự án đầu tư (Chủ biên) 

3 2015 
Nhà xuất bản  

Xây dựng  
–Bộ Xây dựng 

Stt Tên bài báo Tên tạp chí, kỷ yếu 
Tháng năm 

xuất bản 
Ghi chú 

1 Một số định hướng phát triển 
chuyên ngành Quản lý dự án 
& xây dựng cho khoa KTCN 

Hội thảo Khoa học 
trường Đại học Mở 
TPHCM 

2009 

 

2 Áp dụng mô hình xác định 
thời gian nhượng quyền khai 
thác dự án có xét đến yếu tố 
rủi ro 

Hội thảo Khoa học học 
lần 3 Khoa Kỹ Thuật 
Công Nghệ, trường 
ĐHMở TPHCM 

4/2010 

 

3 Ứng dụng AHP để xây dựng 
mô hình lựa chọn chủ nhiệm 
dự án 

Tạp chí Khoa học Số 4/2011  

4 Các yếu tố thành công cốt lõi 
của các dự án CSHT theo mô 
hình đối tác công tư 

Hội nghị  KKHTCNN 2015  

5 Tích hợp quá trình phân tích 
mạng lưới mờ nhóm và 
TOPSIS trong đánh giá giám 
đốc dự án 

Hội nghị  KKHTCNN 2015  


