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Phụ lục IV 

(Kèm theo Thông tư số: 22/2017/TT-BGDĐT ngày 6 tháng9năm 2017 

 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: BẢO THẠNH   Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 17/11/1956  Nơi sinh: Nha Trang 

Quê quán: Thừa Thiên – Huế   Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ    Năm, nước nhận học vị: 2012 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ: Giảng viên chính     

Đơn vị công tác: Khoa Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, trường ĐH Tài 

nguyên và Môi trường TPHCM 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:   

24/17/15, Đường 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TPHCM 

  

Điện thoại liên hệ:  CQ: 083.8443006                DĐ: 0961519725  

Fax:                                                         Email: baothanh56@gmail.com 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo:  Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, TPHCM 

Ngành học: Hải dương học, Vật lý Địa cầu, Khoa Lý  

Nước đào tạo: Việt Nam    Năm tốt nghiệp: 1978 

Bằng đại học 2:     Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành:     Năm cấp bằng:  

- Nơi đào tạo:  

- Tiến sĩ chuyên ngành: Thủy thạch động lực học     

- Năm cấp bằng: 2012 

- Nơi đào tạo: Viện KH Khí tượng Thủy văn và Môi trường 

- Tên luận án: Nghiên cứu chế độ thủy động lực và môi trường hệ thống sông Sài 

Gòn – Đồng Nai. 
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3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

2. 

Mức độ sử dụng: Khá 

Mức độ sử dụng: 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

1978 -1983 Đài KTTV TPHCM Nghiên cứu viên 

1983 - 1994 Phân viện KTTV tại TPHCM Nghiên cứu viên 

1994 - 2003 Trung tâm KTTV phía Nam Từ Phó Trưởng phòng đến Giám 

đốc 

2003 - 2016 Phân viện KTTV và Môi 

trường phía Nam 

Phân viện trưởng kiêm Phó Viện 

trưởng 

2016 - nay Trường ĐH Tài nguyên và 

Môi trường TP.HCM 

Giảng viên, Bộ môn KTTV; 

Khoa Khí tượng Thủy văn và 

BĐKH 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

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 Nghiên cứu tích hợp các mô 

hình khí tượng, thủy văn, 

hải văn nhằm nâng cao chất 

lượng dự báo mực nước trên 

hệ thống sông Đồng Nai 

2012-2014 

 

Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

Chủ nhiệm đề tài 

2 Xây dựng hệ thống nghiệp 

vụ dự báo mưa lớn hạn cực 

ngắn trên địa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh 

2017-2019 Sở Khoa học và 

Công nghệ 

TP.HCM 

Chủ nhiệm đề tài 

3 Nghiên cứu khả năng đáp 

ứng của hệ thống thoát nước 

trên địa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh trong điều kiện 

biến đổi khí hậu 

2017-2019 Sở Khoa học và 

Công nghệ 

TP.HCM 

Chuyên gia tư vấn 

4 Kế hoạch hành động ứng 

phó với biến đổi khí hậu cho 

các ngành Xây dựng; Giao 

thông Vận tải; Công 

thương; Du lịch và một số 

địa phương trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận 

2017-2019 Sở Công thương 

tỉnh Bình Thuận 

Chuyên gia tư vấn 
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5 Tư vấn kỹ thuật về đánh giá 

tác động biến đổi khí hậu 

đến tài nguyên nước dưới 

đất vùng bờ biển duyên hải 

miền Trung tỉnh Bình Thuận 

và đề xuất các giải pháp bảo 

vệ 

2017-2018 Ban Điều phối dự 

án QLTH nguồn 

nước và phát triển 

đô thị liên quan 

đến biến đổi khí 

hậu tại tỉnh Bình 

Thuận 

Chuyên gia tư vấn 

6 Thuê tư vấn Xây dựng các 

kịch bản biến đổi khí hậu 

cấp tỉnh để lập bản đồ các 

nguy cơ biến đổi khí hậu và 

vùng dễ bị ảnh hưởng 

2018 Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh 

Trà Vinh 

Chuyên gia tư vấn 

7 Xây dựng lối sống xanh 

nhằm giảm phát thải khí nhà 

kính trong cộng đồng dân 

cư tại các thành phố lớn khu 

vực Đông Nam Bộ; Nghiên 

cứu điển hình tại thành phố 

Hồ Chí Minh 

2018-2020 Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

Chủ nhiệm đề tài 

 

 

Xác nhận của cơ quan 

TP.HCM, ngày 16 tháng7 năm 2021 

Người khai kí tên 

 

 

 

TS. Bảo Thạnh 

 

 

 

 


