


Danh sách thãnh viên nhóm nghiên cuu SDM 
(Kern theo Quyêt d/nh so: 4gc/QD-MDC ngày/ tháng närn 2021) 

TT 119 và ten 
Hçc 
ham, 
hçc vj 

Chuyên 
nganh Doii vl c6ng tác Vai trô 

1 Nguyn Cao Khai IS Khai thác mô 
Tnxông Di hçc 
Mo - Dja chat 

Trtx&ng 
nhóm 

2 Lê Tin Dung TS Khai thác mô Trung Di hQc 
Mo - Dia chat 

Thx k 
khoa hçc 

3 Büi Mnh Ting TS Khai thác mO Trix&ng Dai  hQc 
MO - Dia chat 

Thành viên 
chü cht 

4 Nguyn Van Thjnh IS Khai thác mO Tnr&ng Di hçc 
Mo - Dja chat 

Thành viên 
chü ch& 

5 Dào Van Chi TS Khai thác mO 
Tnnxng Di hçc 
MO-Diachât 

Thânh viên 
chüch& 

6 Nguyn Phi Hung TS Khai thác mO 
Tnrng Di hçc 
Mo - Dja chat 

Thành viên 
chU chat 

7 Vii Trung Tin TS Khai thác mO Tru&ng Di hçc 
MO - Dja chat 

Thành viên 
chii ch6t 

8 Phm Drc Htrng TS Khai thác mô Tnrng Dai  bce 
Mo - Dia chat 

Thành vij 
chii ch 1' 

9 Vu Thai Tin Dung TS K.hai thác mO Tnthng Di hc 
MO - Dja chat 

Thãnh vj. 
chii ch \ 

10 Nguyn VAn Quang ThS Khai thác mO Tnxng Di bce 
MO - Dja chat 

Thành vi 
chii cht 

11 Dinh Thj Thanh Nhàn ThS Khai thác mO 
Trix&ng Di hc 
Mo - Dja chat 

Thành vien 
chii ch6t 

12 Nguyn H&ng Cuông ThS Khai thác mO 
TrirOng Di hçc 
Mo - Dja chat 

Thãnh vien 
chü ch& 

13 Pham VAn HOa PGS.TS Khai thác mO Tnx&ng Di bce 
MO - Dia chat 

Thànb viên 
chü ch& 

14 Pham VAn Lun PGS.TS Tuyn iciioang 
Trtthng Di hc 
MO - Dja chat 

Thãnh viên 
chU ch6t 

15 Lê Quang Phuc ThS.NC 
S 

Khai thác mO Tnrmg Di bce 
MO-Djachât 

Thành viên 

16 Tr.n Tun Minh PGS.TS Xây drng 
ngâm 

Trng Di hcc 
MO - Dja chat Thành viên 

17 Tr.n M.nh Tin IS Xây drng Tnthng Dai  bce 
MO-Diachât Thânh viên 

18 D Ngçc Tü ThS 
Ca hçc k 

thuât 
Tnx&ng Dai  hçc 
MO - Dja chit Thãnh viên 

19 Ph?m Thj Nhung ThS.NC 
s 

Tuyn Khoáng 
Trtr&ng Di hçc 
MO - Dja chit Thânh viên 

20 Tr.n Xuãn Ha PGS.TS KIiai thác mO HÔi Khoa h9c mO 
VietNam Thành viên 

21 Trn VAn Thanh PGS.TS Khai thác mO Hôi Khoa h9c mO 
Viêt Nam 

Thânh viên 

22 Dng Phuang Thão ThS.NC 
S 

Khai thác mO Trung Di hcc 
MO - Dja chat ThAnh 

23 Nguyn Anh Tu.n IS Khai thác mO Ip doãn 1KV Thành viên 
24 vii Thãnh Lam IS Kbai thác ma Ip doàn 1KV Thành viên 



25 Nguyen Vit Cr&ng ThS Khai thác mO 
Cong ty CP ttx vn 
dâu til MO và Cong 

nghip-TKV 
Thãnh viên 

26 Trn Minh Nguyen TS Khai thác mô 
Cong ty CP tu vn 
dâu tu MO và Cong 

nghip-TKV 
Thânh viên 

(Danh sách gm 26 thành vien) 
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' . rM tiêkl,d!nh htwng nghiên ciru va ke ho,ch trien khai hot d9ng giai don 202 1-2023 cua Nhom nghiên ciru SDM 

' . ../' (Kern theo Quyet dinh so: 4g3  /QD-MDC ngày/f/ tháng  6  nãrn 2021) 

TT Ten nhóm 
Trirôiig nhóm/ 
Thir k5' khoa 

hçc/ 
Myc tiêu và di tung nghiên cfru cüa nhóm K hoch trin khai hot dng giai don 2021-2023 

Myc tiêuldlnh hiróng nghiên cfru K ho3ch phát trin nhóm 
Nghiên ciru các giái pháp, cong ngh mài mang 
tInh dt phá, hin di trong ngành mO nhim khai 

- Kin toàn và b sung nhán sr theo timg giai do?n phát 
trin, khoáng 2 nämllân phü hçip vài vic ma rng và 

Ten ti&ng Viêt: thác hiu qua và phát trin ben vitng ngành khai tang cuang các djnh huâng nghien ciru; 

Phát triên bn thác tài nguyen khoáng san cüa Vit Nam. Các - Hinh thành các nhóm nghiên ciru nhO theo trng huâng 

vflng khoa hoc myc tiêu chInh: nghiên ciru chuyên sâu; 

cong ngh mO - Phát trin cong ngh khai thác mO; - Nhóm së có k hoach bi duong d nãng cao chat 

va môi tnrang Tn.thng nhom: 
- An toãn, v sinh lao dng trong ngãnh mO; 
- Bâo ye mOi trixông va phát trin bn vftng; Dánh 

lixçmg di ngt nhan 1irc nhim dáp irng các tiêu chun v 
thOrn nghiên ciru, dc bit là các thành viên chü chat. 

TS. Nguyn Cao tác dng môi tnthng; giá Tin tai phát triên nhóm tir Nhóm nghiên cthi trô thành Ten tiêng : 
Sustainable 

Khu - Thit kê các dir an dAu tu khai thác mO. NhOm nghiên ctru mnh dt tiêu chuãn cüa B GD&DT. 

Development of IMi tirqng nghiên cüu Mt s chi tiêu cu th 
Mining Science, 
Technology and 

Thu k khoa hçc: 
TS Lé Tin Dung 

Các dir an khai thác các loi hInh khoáng san 
dang thrc hin; 

- D tài/Dir an nghiên ciru: Hang näm dang k' thãnh 
cOng 1-3 d tài/dr an cp B tth len; 1-3 d tài cp co 

Environment Quy hoch, thit k và phát trin các dir an khai 
thác mô mth 

sa; 4-6 d tài khoa hçc trng ding trong san xut vâi các 
don vi san xut; 

Ten vit tt: Hot dng cho các linh virc an toàn và v sinh lao - Cong b cong trInh khoa hçc: Trung bInh hang näm 
SDM dng, bào v môi trlxYng trong linh vrc rnô và 

cong nghip. 
cong b 2-5 bài báo dang trong tp chI quc t uy tin 
(ISJ1Scopus); 5-7 bài báo dang trong tp chI trong nuàc; 
5-8 bài báo dang trong các Hi nghHi thão trong và 
ngoài nuac. 
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