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Mẫu A6_LLKH 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

CỦA CÁ NHÂN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KH&CN  
 

            ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ:                
                                        ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ: 
 

          

1. Họ và tên: Phạm Đức Trọng 

2. Năm sinh:  1953                                                            3. Nam/Nữ: Nam 

 

4. Học hàm:                                                               Năm được phong học hàm: 

    Học vị:  Tiến sĩ                                                                 Năm đạt học vị:1999 

5. Chức danh nghiên cứu: Chuyên gia 

    Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản lý 

6. Địa chỉ nhà riêng: Số 8 Đường 17, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh      

7. Điện thoại: CQ: 0338706268                       ; NR:                                ; Mobile: 0903749819 

8. Fax:                                                                        E-mail: ductrong.pham@irdm.edu.vn 

9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm:  

     Tên tổ chức : Viện Nghiên cứu phát triển nguồn lực Việt (IRDM) 

     Tên người Lãnh đạo: Trần Lê Diễm Anh                                  

     Điện thoại người Lãnh đạo: 0913724701 

     Địa chỉ tổ chức: 8C Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, TP.HCM 

10. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học Đại học Tổng Hợp 
TPHCM 

 

Khoa học Xã hội 1980 

Thạc sỹ    

Tiến sỹ Trường Đại học Tổng 
hợp Humboldt Berlin, 
Cộng hòa liên bang 
Đức 

Xã hội học 1999 

Thực tập sinh khoa học    
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11. Quá trình công tác 
 

Thời gian  

(Từ năm ... đến năm...) 

Vị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức 

1981- 1987 Giảng viên Khoa Triết học, Đại 

học Bách Khoa Thành 
phố Hồ Chí Minh 

268 Lý Thường Kiệt, 
Phường 14, Quận 10, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

1988 - 1999 Nghiên cứu sinh 
tại Đức 

Xã hội học Trường Đại học Tổng 
hợp Humboldt Berlin, 
Cộng hòa liên bang Đức  

1999- 2000 

 

Giảng viên 
Xã hội học, Đại học 
Bách Khoa 

268 Lý Thường Kiệt, 
Phường 14, Quận 10, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

2001 -2006 Phó trưởng 
khoa Xã hội học 

Xã hội học, Đại học 
Xã hội & Nhân 
vănTP.HCM 

10-12 Đinh Tiên Hoàng, 
Q1. TP.HCM 

2007 - 2012  
 

Trưởng khoa Xã 
hội học 
Giám đốc  
 

Xã hội học, Đại học 
Xã hội & Nhân 
vănTP.HCM  
Trung tâm Xã hội học 
ứng dụng 
Giảng viên chính 

10-12 Đinh Tiên Hoàng, 
Q1. TP.HCM 

2015 - 2019 Giám đốc Trung tâm Xã hội học 
Ứng dụng 

 

2020 - Hiện nay Chủ tịch Hội 
đồng quản lý 

 

Viện Nghiên cứu phát 
triển nguồn lực Việt 
(IRDM) 

8C Trần Huy Liệu, 
phường 12, quận Phú 
Nhuận, TP.HCM 

 

12. Các công trình công bố chủ yếu  

(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký trong 

5 năm gần nhất) 

 

TT 
Tên công trình 

(bài báo, công trình...) 

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả 

công trình 

Nơi công bố 

(tên tạp chí đã đăng 

công trình) 

Năm công bố 

 Đánh gia chương trình 

can thiệp giảm tác hại 

phòng chống HIV… 

TVC              World Bank 2007-2008 

 
Chương Trình hồi gia 
cho người sau cai 
nghiện tại TP. HCM 

TVC              Sở KHCN 
2008- 2009 

 
Nghiên cứu lây nhiễm 
HIV ở những đối tượng 
nguy cơ cao tại tp. HCM 

TVC CDC (Hoa Kỳ 
2009- 2010 

 
Tác động của khu công 
nghiệp Sóng thần đến 
đời sống của người dân 
ở khu vực lân cận. 
 

TVC 
Đại học Quốc gia tp. HCM 

 

2009- 2011 
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13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp 

bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp…  

 (liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có) 

 

TT Tên và nội dung văn bằng  Năm cấp văn bằng 

   

   

   

   

   

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn  

(liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có) 

 

TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng 
Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

    

    

    

    

    

15. Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia  

(trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu có) 

 

Tên đề tài/đề án,  

dự án,nhiệm vụ khác  

đã chủ trì 

Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

Thuộc Chương trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu, chưa 

nghiệm thu) 
Nghiên cứu nguy cơ lây 
nhiễm HIV/ AIDS ở đối 
tượng MSM tại Tp. HCM 

2012- 2013 Nghiên cứu của FHI (Hoa 
kỳ) 

Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu đánh giá hiệu 
năng làm việc của nhân 
viên phòng chống HIV tại 
tp. HCM  
 

2012- 2013 Sở KHCN thành phố HCM 
 

Đã nghiệm thu 
 

Nghiên cứu vê nhu cầu 
và thị hiếu của khán giả 
truyền hình tại tp. HCM 

2013 Đài truyền hình tp. HCM Đã nghiệm thu 
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Tên đề tài/đề án,  

dự án, nhiệm vụ khác 

đã tham gia 

Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

Thuộc Chương trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu, chưa 

nghiệm thu) 

    

    

    

 

16. Giải thưởng  

(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu có) 

 

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

   

   

   

   

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác  

(liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

TP.HCM., ngày 01 tháng 01 năm 2022 
 

TỔ CHỨC - NƠI  LÀM VIỆC CỦA CÁ NHÂN 

ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM (HOẶC THAM GIA 

THỰC HIỆN) NHIỆM VỤ 

(Xác nhận và đóng dấu) 

 

Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần thiết 

để Ông, Bà …... chủ trì (tham gia) thực hiện  

Nhiệm vụ  

 
 

CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM  

(HOẶC THAM GIA THỰC HIỆN) NHIỆM VỤ  

(Họ, tên và chữ ký) 
 

 

 


