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HỘI ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH              

VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 

                     
Số: 01/NQ-HĐCCT&MT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2022 

 

 

NGHỊ QUYẾT   

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương 

Hội Địa chất công trình và Môi trường Việt Nam khóa IV, lần thứ I năm 2022 

 

 

 Ngày 15 tháng 01 năm 2022, Ban Thường vụ Trung ương Hội Địa chất công trình 

và Môi trường Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ I năm 2022 tại trụ sở văn phòng Hội, 

số 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội dưới sự chủ trì của PGS.TS Tạ Đức Thịnh, Chủ 

tịch Hội. Hội nghị đã đánh giá hoạt động trong năm 2021 và triển khai kế hoạch hoạt động 

của Hội trong năm 2022 như sau:  

 I. Đánh giá hoạt động của Hội trong năm 2021 

Mặc dù dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, hoạt động của Hội trong năm 2021 

vẫn được duy trì và đạt được một số kết quả khả quan, cụ thể như sau: 

 1.1. Về hoạt động khoa học-công nghệ và tư vấn phản biện 

 - Phối hợp với Trường Đại học Xây dựng Miền Tây và một số đơn vị khác đồng tổ 

chức thành công Hội thảo khoa học Quốc tế với chủ đề ”Phát triển xây dựng bền vững 

trong điều kiện biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” (SCD 2021) vào 

ngày 18/11/2021 tại Vĩnh Long (theo 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến). Các thành viên 

của Hội đã tham dự và trình bày 10 báo cáo trong Hội thảo (online). Các bài báo đã được 

Ban tổ chức Hội thảo lựa chọn in trong Tạp chí Xây dựng và trong Kỷ yếu Hội thảo. 

 - Phối hợp với Hiệp hội các nhà Khoa học và Kỹ sư địa chất Châu Âu và một số 

đơn vị khác đồng tổ chức thành công Hội thảo Quốc tế lần thứ 4 về Khoa học địa chất và 

công trình gần mặt đất khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại Thành phố Hồ Chí Minh từ 

ngày 30/11-02/12/2021 (theo hình thức trực tuyến). Tại Hội thảo, Phó chủ tịch Hội ThS. 

Lê Cao Minh đã có bài phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch Hội kiêm Trưởng ban Đối ngoại 

PGS.TS Phạm Huy Giao đã trình bày bài keynote. Một số hội viên của Hội như TS. 

Nguyễn Thành Dương (HUMG), Nguyễn Đức Thành (Công ty TWG)... đã trình bày báo 

cáo khoa học (online). 

 - Hội đã có kế hoạch đồng tổ chức Hội nghị Khoa học Toàn quốc với Trường Đại 

học xây dựng Miền Trung dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm 2021 và Hội đã có khoảng 15 

bài báo gửi tới Hội nghị. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, Hội nghị 

đã bị hoãn lại và dự kiến tổ chức vào tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2022.  
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 - Nhiều hội viên đã chủ trì và thực hiện nhiều đề tài KHCN, tham gia Hội đồng 

khoa học xét duyệt và nghiệm thu đề tài các cấp liên quan đến lĩnh vực địa chất công trình, 

xử lý nền móng và bảo vệ tài nguyên - môi trường; đã viết và công bố hàng chục  bài báo 

khoa học ở các Hội thảo, Hội nghị quốc gia, quốc tế, trên các tạp chí khoa học trong và 

ngoài nước. 

- Đã có 10 Hội viên của Hội đăng ký tham gia cơ sở dữ liệu hoạt động KHCN và 

tư vấn phản biện của Tổng hội Địa chất Việt Nam. 

 - Một số hội viên của Hội đã tham gia biên soạn các mục từ về ĐCCT trong cuốn 

Bách khoa toàn thư do Viện Địa chất, Viện HLKHCN VN chủ trì. 

 1.2. Về hoạt động đào tạo 

 - Các hội viên của Hội trong trường đại học đã tích cực tham gia giảng dạy đại học, 

sau đại học, viết giáo trình, bài giảng và hướng dẫn thạc sỹ, tiến sỹ. Trong năm 2021 đã 

hướng dẫn thành công 5 NCS bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Khoa và cấp Trường, đang hướng 

dẫn NCS viết luận án. 

 1.3. Về hợp tác quốc tế 

 - Hội đã cử PGS.TS Đỗ Minh Đức và PGS.TS Phạm Huy Giao tham gia cuộc họp 

Đại Hội đồng của Hội ĐCCT và Môi trường Quốc tế diễn ra vào ngày 7/10/2021 (theo 

hình thức online).  

 - Hội cử PGS.TS Tạ Đức Thịnh tham gia Hội đồng đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp 

ASEAN 

 - Hội đã đề cử TS Nguyễn Thành Dương tham gia Ban Công tác Trẻ của Hội ĐCCT 

và MT Quốc tế,  

 - Hội đã làm thủ thủ tục đăng ký cho 32 hội viên của Hội trở thành hội viên của Hội 

ĐCCT và Môi trường Quốc tế (IAEG) (bao gồm các hội viên ởTrường Đại học Mỏ-Địa 

chất, Công ty Thế giới kỹ thuật, Công ty Thái Dương Hệ và một số đơn vị khác). 

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong năm 2022  

 - Tham gia phối hợp với Bộ môn Địa chất công trình-Trường Đại học Mỏ-Địa chất 

và Công ty cổ phần khảo sát thiết kế xây dựng Đất Việt tổ chức seminar khoa học ở Hải 

Dương; 

 - Tiếp tục kế hoạch tham gia đồng tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc với Trường 

Đại học xây dựng Miền Trung tại Phú Yên; 

 - Đẩy mạnh tổ chức các Hội thảo, seminar khoa học về các vấn đề địa chất công 

trình ở các địa phương; 

- Đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, triển khai in và cấp thẻ hội viên của Hội, 
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 - Tiếp tục củng cố và phát triển website của Hội; 

 - Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng và vinh danh cho những hội viên có 

nhiều đóng góp cho Hội; 

 - Xuất bản cuốn sách về Hội nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Hội ĐCCT và MT 

Việt Nam. 

III. Tổ chức thực hiện 

- Các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; Trưởng các Ban chuyên môn và 

các đơn vị trực thuộc, căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết. 

- Giao Văn phòng phổ biến đến các Uỷ viên Ban Chấp hành, các Ban chuyên môn, 

các đơn vị trực thuộc và đôn đốc để thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Hội, 

- Các UV BTV, UV BCH, Các Ban 

chuyên môn (để t/hiện); 

- Bộ NV, Bộ TNMT, Tổng hội ĐCVN (để 

b/cáo); 

- Thông báo trên Website của Hội; 

- Lưu VPH. 

TM. BTV TRUNG ƯƠNG HỘI 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

PGS.TS Tạ Đức Thịnh 

 

 


