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Phụ lục IV 

 (Kèm theo Thông tư số: 22/2017/TT-BGDĐT ngày 6 tháng 9 năm 2017 

 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: PHẠM THỊ MINH   Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 20/01/1983  Nơi sinh: Hà Nội  

Quê quán: Phú Xuyên, Hà Nội   Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sỹ    Năm, nước nhận học vị: 2014 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Khí tượng Thủy văn và BĐKH, 

ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 31 Văn Chung, p13, quận Tân Bình, TP. HCM  

Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0936069249  

Fax:                                                          Email: ptminh@hcmunre.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính qui 

Nơi đào tạo: Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội 

Ngành học: Khí hậu học   

Nước đào tạo: Việt Nam    Năm tốt nghiệp: 2008 

Bằng đại học 2:     Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ ngành/chuyên ngành: Khí tượng và Khí hậu học Năm cấp bằng: 2014 

- Nơi đào tạo: Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội 

- Tên luận văn: “Đánh giá khả năng dự báo quỹ đạo và cường độ bão trên Biển Đông 

hạn 5 ngày bằng mô hình WRF với sơ đồ đồng hóa LETKF” 

- Tiến sĩ chuyên ngành…    Năm cấp bằng: 

                                                                              Nơi đào tạo: 

- Tên luận án: 

3. Ngoại ngữ: 1. TOEF  ITP Mức độ sử dụng: Đọc và Viết 
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2. Mức độ sử dụng:  

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Đơn vị công tác Công việc đảm nhiệm 

7/2008-1/2009 Trung tâm ứng dụng công 

nghệ và bồi dưỡng nghiệp 

vụ KTTV & MT - Trung 

tâm Khí tượng Thủy văn 

Quốc gia 

Nghiên cứu viên 

2/2009-12/2010 Đề tài Cấp nhà nước 

chương trình KC08.04/08-

10 “Xây dựng công nghệ 

dự báo liên hoàn bão, nước 

dâng và sóng ở Việt Nam 

bằng mô hình số với thời 

gian dự báo trước 3 ngày” 

Nghiên cứu viên 

01/2011-02/2013 Trung tâm Động lực học 

Thủy khí và Môi trường, 

Trường ĐH Khoa học Tự 

nhiên, ĐH Quốc Gia Hà 

Nội 

Nghiên cứu viên 

03/2013 đến nay Khoa Khí tượng Thủy văn 

và BĐKH – Trường ĐH Tài 

nguyên và Môi trường TP. 

Hồ Chí Minh 

Giảng viên 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia (thuộc danh mục Hội đồng Chức 

danh giáo sư nhà nước quy định): 

TT Tên đề tài nghiên cứu  Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 Xây dựng công nghệ dự 

báo liên hoàn bão, nước 

dâng và sóng ở Việt Nam 

bằng mô hình số với thời 

gian dự báo trước 3 ngày 

2009-2010 KC08.04/08-10 Thành viên 

2 Xây dựng qui trình công 

nghệ dự báo quỹ đạo và 

cường độ bão trên khu 

vực tây bắc Thái Bình 

2011-2015 KC08.01/11-15 Thành viên 
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Dương và Biền Đông hạn 

5 ngày 

3 Nghiên cứu phương pháp 

lọc tổ hợp đồng hóa số 

liệu vệ tinh và cao không 

phục vụ dự báo mưa giai 

đoạn bùng nổ gió mùa 

Nam Bộ. 

2014 Đề tài cấp cơ sở Thư ký 

4 Nghiên cứu và thử nghiệm 

lọc Kalman tổ hợp đa vật 

lý dự báo bão trong điều 

kiện có không khí lạnh 

2015 Đề tài cấp 

trường 

Chủ nhiệm 

5 Mô phỏng tác động của 

xon khí đến một số yếu tố 

khí hậu cho khu vực 

Đông Nam Á và Việt 

Nam bằng mô hình 

RegCM 

2017-2018 Đề tài cấp cơ sở Thành viên 

2. Các công trình khoa học đã công bố (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư 

nhà nước quy định): Tên công trình, năm công bố, nơi công bố. 

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

1 Dự báo quỹ đạo bão trên 

Biển Đông bằng phương 

pháp siêu tổ hợp 

2009 Tạp chí Khoa học Tự nhiên và 

Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà 

Nội. T25, số 3S – 2009 

2 Application of the Multi-

physics Ensemble Kalman 

Filter to Typhoon 

Forecast 

2013 Pure and Applied Geophysics. (in 

press) doi: 10.1007/s00024-013-

0681-y2013. 

3 Đánh giá khả năng dự 

báo quỹ đạo và cường độ 

bão hạn 5 ngày của hệ 

thống dự báo tổ hợp 

LETKF 

2013 Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa 

học thường niên năm 2013. Phân 

viện Khí tượng Thủy văn và Môi 

trường phía Nam, tháng 12, TP. 

Hồ Chí Minh, tr. 23 

4 Khảo sát vai trò của bộ 

lọc Kalman tổ hợp đồng 

hóa số liệu vệ tinh và cao 

không trong mô hình 

WRF để dự báo quỹ đạo 

2014 Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 

Trung tâm Khí tượng Thủy văn 

Quốc Gia. T33, số 642 – 6/2014 

http://www.hmovnu.com/file.php?file_id=259
http://www.hmovnu.com/file.php?file_id=259
http://www.hmovnu.com/file.php?file_id=259
http://www.hmovnu.com/file.php?file_id=259
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và cường độ bão Megi 

2010 hạn 5 ngày 

5 Khảo sát sự ảnh hưởng 

của số liệu gió vệ tinh đến 

dự báo mưa thời kỳ bùng 

nổ gió mùa Nam Bộ năm 

2005 

2014 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 

T52, số 4A-2014. Tr 184-197. 

 

6 Thử nghiệm lọc Kalman 

tổ hợp đồng hóa số liệu 

gió vệ tinh và số liệu cao 

không dự báo mưa thời kỳ 

bùng nổ gió mùa Nam Bộ 

2005 

2014 Tạp chí Khí tượng-Thủy văn số 

648, tr.39-45. 

7 Thử nghiệm lọc Kalman 

tổ hợp đa vật lý dự báo 

bão trong điều kiện không 

khí lạnh 

2016 Tạp chí Tài nguyên và Môi trường. 

8 Đặc điểm trường nhiệt và 

trường mưa thời kỳ bùng 

nổ gió mùa năm 2005 

2016 Tạp chí Tài nguyên và Môi trường. 

9 Nghiên cứu dự báo cơn 

bão Megi năm 2010 ảnh 

hưởng đến Việt Nam 

bằng hệ thống dự báo tổ 

hợp WRF-LETKF hạn 1-

5 ngày 

2018 Tạp chí Khí tượng-Thủy văn số 

685, tr.1-10. 

10 Nghiên cứu đặt điểm và 

xu thế biến đổi mưa nhiệt 

tình Kiên Giang 

2018 Tạp chí Khí tượng-Thủy văn số 

685, tr.36-47. 

11 Nghiên cứu ứng dụng mô 

hình HEC_RAS mô 

phỏng dòng chảy lũ lưu 

vực sông Bến Hải tỉnh 

Quảng Trị 

2018 Tạp chí Khí tượng-Thủy văn 

12 Mô phỏng tác động của 

Cacsbon đen đến nhiệt độ 

trên khu vực Việt Nam và 

lân cận bằng mô hình 

REGCM 

2018 Tạp chí Khí tượng-Thủy văn 

 13 Nghiên cứu đặc điểm khí 

hậu tình Ninh Thuận 

2018 Tạp chí Khí tượng-Thủy văn 

14 Application of ensemble 

Kalman filter in WRF 

2018 Vietnam Journal of Earth Sciences 
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model to forecast rainfall 

on monsoon onset period 

in South Vietnam 

 

15 Thử nghiệm lọc Kalman 

tổ hợp đa vật lý mô phỏng 

quĩ đạo và cường độ cơn 

bão HaiYan 2013 

2019 Science and Technology 

Development Journal - Science of 

The Earth and Environment; Viet 

Nam National University Ho Chi 

Minh City, Viet Nam. 

16 Khảo sát tác động của số 

liệu quan trắc đến mô 

phỏng quĩ đạo và cường 

độ cơn bão Haiyan 2013 

2020 Tạp chí Khí tượng-Thủy văn số 

716 (08/2020) 

17 Ứng dụng phương pháp 

đa vật lý xác định sai số 

mô hình WRF mô phỏng 

quỹ đạo và cường độ cơn 

bão Usagi 2018 

2021 Science and Technology 

Development Journal - Science of 

The Earth and Environment; Viet 

Nam National University Ho Chi 

Minh City, Viet Nam. (5(1), 298-

311) 

 

 

Xác nhận của cơ quan 

TP.HCM, ngày … tháng … năm 2020 

Người khai kí tên 

 

 

 

 

 

 


