
Mẫu số 03 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________ 

 LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Dành cho ứng viên/thành viên các Hội đồng Giáo sư) 

  

(Dán ảnh mầu 

4x6 cm) 

1. Thông tin chung 

- Họ và tên:TỪ SỸ SÙA 

- Năm sinh:                 24.12.1953 

- Giới tính:                  Nam 

- Trình độ đào tạo (TS, TSKH) (năm, nơi cấp bằng): 

Tiến sỹ năm 1989, trường Đại học Quản lý Matxcơva – Liên Xô 

- Chức danh Giáo sư hoặc Phó giáo sư (năm, nơi bổ nhiệm):  

Giáo sư năm 2017; trường Đại học Giao thong vận tải 

 - Ngành, chuyên ngành khoa học: Giao thông vận tải/ Tổ chức và Quản lý GTVT. 

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại (hoặc đã nghỉ hưu từ năm):  

Giảng viên Cao cấp, trường Đại học Giao thong vận tải. 

- Chức vụ cao nhất đã qua:  Trưởng Khoa. 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, cơ sở 
đào tạo): 

Năm 2019 – Hội đồng Giáo sư Cơ sở trường Đại học Giao thông vận tải. 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành (nếu có) (năm tham gia, hội đồng, nhiệm kỳ): 

...................................................Không.......................................................................... 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, 
nhiệm kỳ): 

....................................................Không......................................................................... 

2. Thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu (thuộc chuyên ngành đang hoạt 
động) 

2.1. Sách chuyên khảo, giáo trình. 

a) Tổng số sách đã chủ biên: 03 sách chuyên khảo;07 giáo trình. 

b) Danh mục sách chuyên khảo, giáo trình trong 05 năm liền kề với thời điểm được 
bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm xuất 
bản, mã số ISBN, chỉ số trích dẫn). 



1. PGS-TS Từ Sỹ Sùa - Quản lý logistics quốc tế - Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 
Hà Nội – 2015. ISBN: 978-604-76-1379-3 

2. Từ Sỹ Sùa - Quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách công cộng đô thị - Nhà xuất 
bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội – 2016.ISBN: 978-604-67-0504-8 

3. Từ Sỹ Sùa - Vận tải hành khách đô thị - Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà Nội – 
2017. ISBN: 978-604-76-1379-3 

2.2. Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học 

a)Tổng số đã công bố: 52; bài báo tạp chí trong nước: 44bài báo tạp chí quốc tế: 08 

b) Danh mục bài báo khoa học công bố trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ 
nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, năm công 
bố, chỉ số IF và chỉ số trích dẫn - nếu có): 

- Trong nước:  

TT Tên bài báo Tên tác giả Tên Tạp chí 
Số/Năm 

01 Tèi u hãa c¸c h×nh 

thøc ch¹y xe buýt 

trong thµnh phè 

Từ Sỹ Sùa 
T¹p chÝ Giao th«ng 

vËn t¶i - Bé Giao 

th«ng vËn t¶i.  ISSN 

2354-0818 

05/20

15 

02 Nghiªn cøu t¸c ®éng 

cña chi phÝ vËn t¶i 

®Õn viÖc ph©n bæ c¸c 

c¬ së s¶n xuÊt vËt 

liÖu x©y dùng 

Từ Sỹ Sùa 
T¹p chÝ CÇu §êng 

ViÖt Nam - Héi Khoa 

häc kü thuËt CÇu 

§êng ViÖt Nam. ISSN 

1859- 459X 

05/20

15 

03 Nghiên cứu mô hình phân tích 

SWOT khi kinh doanh vận tải 

hành khách bằng xe buýt theo 

Nghị định 86/2014/NĐ-CP 

 

Từ Sỹ Sùa 

T¹p chÝ Giao th«ng 

vËn t¶i - Bé Giao 

th«ng vËn t¶i.  

ISSN 2354-0818 

04/2016 

04 Phát triển chương trình vận tải 

hàng hoá xanh nhằm ứng phó với 

biến đổi khí hậu toàn cầu 

Từ Sỹ Sùa 
T¹p chÝ Giao th«ng 

vËn t¶i - Bé Giao 

th«ng vËn t¶i.  

ISSN 2354-0818 

12/2015 

05 Nghiên cứu áp dụng phương thức 

vận tải hành khách công cộng đô 

thị BRT (Bus Rapid Transit) 

trong các thành phố Việt Nam    

Từ Sỹ Sùa 
T¹p chÝ Khoa häc Giao 

th«ng vËn t¶i - 

Trêng §¹i häc Giao 

th«ng vËn t¶i.  

ISSN 1859-2724 

11/201

5 

06 Tối ưu hoá mạng lưới hành trình 

xe buýt trong thành phố 

Từ Sỹ Sùa T¹p chÝ Giao th«ng 

vËn t¶i - Bé Giao 

th«ng vËn t¶i.  

ISSN 2354-0818. 

06/2017 

07 Tạo lập môi trường kinh doanh 

công bằng, lành mạnh trong dịch 

vụ vận tải hành khácg công cộng 

Từ Sỹ Sùa 
T¹p chÝ Giao th«ng 

vËn t¶i - Bé Giao 

th«ng vËn t¶i.  

04/2017 



bằng taxi ở Việt Nam ISSN 2354-0818. 

08 Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát 

triển dịch vụ vận tải hành khách 

công cộng bằng xe buýt  trên địa 

bàn thành phố Hà Nội.  

Từ Sỹ Sùa 
T¹p chÝ Giao th«ng 

vËn t¶i - Bé Giao 

th«ng vËn t¶i.  

ISSN 2354-0818 

12/2016 

09 Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá 

mạng lưới hành trình vận tải hành 

khách công cộng bằng xe buýt 

trong thành phố. 

Từ Sỹ Sùa T¹p chÝ Giao th«ng 

vËn t¶i - Bé Giao 

th«ng vËn t¶i.  

ISSN 2354-0818 

09/20

17 

10 Quản lý vận tải hành khách liên 

tỉnh bằng ô tô - Thực trạng và giải 

pháp.  

Từ Sỹ Sùa 
T¹p chÝ CÇu §êng 

ViÖt Nam - Héi Khoa 

häc kü thuËt CÇu 

§êng ViÖt Nam. ISSN 

1859- 459X 

10/2017 

11 Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát 

triển vận tải hành khách công 

cộng bằng xe buýt ở TP. Hà Nội 

Từ Sỹ Sùa 
T¹p chÝ Giao th«ng 

vËn t¶i - Bé Giao 

th«ng vËn t¶i.  

ISSN 2354-0818 

08/2018 

12 Nghiên cứu mô hình kiểm toán tai 

nạn giao thong đường bộ ở Việt 

Nam. 

Từ Sỹ Sùa 

Lê Hoài 

Phong 

T¹p chÝ Giao th«ng 

vËn t¶i - Bé Giao 

th«ng vËn t¶i.  

ISSN 2354-0818 

05/2020 

- Quốc tế:  

1. Impediments to the bus rapid transit implementation in 

developing coủntues –a typical evidence from Hanoi. 

Minh Hieu Nguyen, Thanh Tung Ha, Sy Sua Tu & Thanh Chuong 

Nguyen – International Journal of Urban Sciences – ISSN: 1226-5934. 

2/2019. 

2. Tu Sy Sua - Der Emfluss soziookonomischen Entwcklung auf 

das Transportwesen in den Metropolen und GroBstadten Vietnams. Kû 

yÕu Héi nghÞ khoa häc Quèc tÕ: Níc §øc ë ViÖt Nam - Deutschland in 

Vietnam. ISBN 978-3-8618-639-2. 2015 

3. Tu Sy Sua - Research for development of green freight 

transport program in Vietnam in order to coping with gloal climate 

change. Science Journal of Transportaion. Especial IssueN0 06 

International Cooperation Journals MADI - SWJTU- UTC Moscow-Chengdu-

Hanoi ISSN 2410-9088; 10/2015. 

4. Tu Sy Sua – Assessing the first BRT corridor in Hanoi by the Bus 

Rapid Transit Standard –12th ATRANS ANNUAL CONFERENCE, 23 August 2019. 

2.3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chương trình và đề tài tương đương 
cấp Bộ trở lên) 



a) Tổng số chương trình, đề tài; trong đó: chủ trì/chủ nhiệm:..... cấp Nhà 

nước; 05 đề tài cấp Bộ và tương đương. 

b) Danh mục đề tài tham gia đã được nghiệm thu trong 05 năm liền kề với thời điểm 
được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên đề tài, mã số, thời gian thực hiện, 
cấp quản lý đề tài, trách nhiệm tham gia trong đề tài): 

.................................................................................Không............................................ 

2.4. Công trình khoa học khác (nếu có) 

a) Tổng số công trình khoa học khác: 

- Tổng số có:..........sáng chế, giải pháp hữu ích. 

- Tổng số có:..........tác phẩm nghệ thuật 

- Tổng số có:..........thành tích huấn luyện, thi đấu 

b) Danh mục bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, 
thành tích huấn luyện, thi đấu trong 5 năm trở lại đây (tên tác giả, tên công trình, số hiệu 
văn bằng, tên cơ quan cấp): 

..........................................Không................................................................................... 

2.5. Hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS) đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ 

a) Tổng số: 12 NCS đã hướng dẫn chính: 06 

b) Danh sách NCS hướng dẫn thành công trong 05 năm liền kề với thời điểm được 
bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (Họ và tên NCS, đề tài luận án, cơ sở đào tạo, 
năm bảo vệ thành công, vai trò hướng dẫn): 

TT Họ và tên NCS Mã ngành Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ Vai trò HD 

01 NguyÔn M¹nh Qu©n 5.02.21 §H GTVT 2004 HD Phô 

02 NguyÔn Thanh 

Ch¬ng 

5.02.21 §H GTVT 2007 HD Phô 

03 TrÇn ThÞ Lan 

H¬ng 

62.84.10

.01 

§H GTVT 2011 HD ChÝnh 

04 NguyÔn  ThÞ Hång 

Mai 

62.84.01

.03 

§H GTVT 2014 HD ChÝnh 

05 §inh Quang Toµn 9.84.01.

03 

§H GTVT 2015 HD ChÝnh 

06 Lª §ç Mêi 9.84.01.

03 

§H GTVT 2016 HD ChÝnh 

07 Hoµng ThÞ Hång Lª 9.84.01.

03 

§H GTVT 2017 HD ChÝnh 



08 Lª Träng Thµnh 9.84.01.

03 

§H GTVT 2018 HD ChÝnh 

09 Bïi ThÞ V©n 9.31.01.

02 

Học Viện Khoa học 

Xã hội 

2019 HD Phô 

3. Các thông tin khác 

3.1. Danh mục các công trình khoa học chính trong cả quá trình (Bài báo khoa 
học, sách chuyên khảo, giáo trình, sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành 
tích huấn luyện, thi đấu...; khi liệt kê công trình, có thể thêm chú dẫn về phân loại tạp chí, 
thông tin trích dẫn...): 

3.1.1. Sách chuyên khảo, giáo trình. 

1. PGS-TS Từ Sỹ Sùa - Quản lý logistics quốc tế - Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 
Hà Nội – 2015. ISBN: 978-604-76-1379-3 

2. PGS-TS Từ Sỹ Sùa - Quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách công cộng đô thị - 
Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội – 2016.ISBN: 978-604-67-0504-8 

3. PGS-TS Từ Sỹ Sùa - Vận tải hành khách đô thị - Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 
Hà Nội – 2017. ISBN: 978-604-76-1379-3 

4. PGS-TS Từ Sỹ Sùa – Giáo trình: Thương vụ vận tải - Nhà xuất bản Giao thông 
vận tải, Hà Nội – 2010. 

5. PGS-TS Từ Sỹ Sùa (chủ biên); ThS Nguyễn Minh Hiếu – Giáo trình: Marketing 
dịch vụ vận tải. Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà Nội – 2013. 

6. PGS-TS Từ Sỹ Sùa (chủ biên); ThS Trần Hữu Minh – Giáo trình: Khai thác cơ sở 

vật chất kỹ thuật giao thông vận tải đô thị. Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà Nội – 2005. 

3.1.2. Bài báo khoa học đăng tải trên các tạp chí trong nước. 

 

TT Tên bài báo Tên tác giả Tên Tạp chí 
Số/Năm 

01 Tèi u hãa c¸c h×nh 

thøc ch¹y xe buýt 

trong thµnh phè 

Từ Sỹ Sùa 
T¹p chÝ Giao th«ng 

vËn t¶i - Bé Giao 

th«ng vËn t¶i.  ISSN 

2354-0818 

5/201

5 

02 Nghiªn cøu t¸c ®éng 

cña chi phÝ vËn t¶i 

®Õn viÖc ph©n bæ c¸c 

c¬ së s¶n xuÊt vËt 

liÖu x©y dùng 

Từ Sỹ Sùa 
T¹p chÝ CÇu §êng 

ViÖt Nam - Héi Khoa 

häc kü thuËt CÇu 

§êng ViÖt Nam. ISSN 

1859- 459X 

5/201

5 

03 Nghiên cứu mô hình phân tích 

SWOT khi kinh doanh vận tải 

hành khách bằng xe buýt theo 

Nghị định 86/2014/NĐ-CP 

 

Từ Sỹ Sùa 

T¹p chÝ Giao th«ng 

vËn t¶i - Bé Giao 

th«ng vËn t¶i.  

ISSN 2354-0818 

04/2016 

04 Phát triển chương trình vận tải 

hàng hoá xanh nhằm ứng phó với 

biến đổi khí hậu toàn cầu 

Từ Sỹ Sùa 
T¹p chÝ Giao th«ng 

vËn t¶i - Bé Giao 

th«ng vËn t¶i.  

12/2015 



ISSN 2354-0818 

05 Nghiên cứu áp dụng phương thức 

vận tải hành khách công cộng đô 

thị BRT (Bus Rapid Transit) 

trong các thành phố Việt Nam    

Từ Sỹ Sùa 
T¹p chÝ Khoa häc Giao 

th«ng vËn t¶i - 

Trêng §¹i häc Giao 

th«ng vËn t¶i.  

ISSN 1859-2724 

11/201
5 

06 Tối ưu hoá mạng lưới hành trình 

xe buýt trong thành phố 

Từ Sỹ Sùa T¹p chÝ Giao th«ng 

vËn t¶i - Bé Giao 

th«ng vËn t¶i.  

ISSN 2354-0818. 

06/2017 

07 Tạo lập môi trường kinh doanh 

công bằng, lành mạnh trong dịch 

vụ vận tải hành khácg công cộng 

bằng taxi ở Việt Nam 

Từ Sỹ Sùa 
T¹p chÝ Giao th«ng 

vËn t¶i - Bé Giao 

th«ng vËn t¶i.  

ISSN 2354-0818. 

04/2017 

08 Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát 

triển dịch vụ vận tải hành khách 

công cộng bằng xe buýt  trên địa 

bàn thành phố Hà Nội.  

Từ Sỹ Sùa 
T¹p chÝ Giao th«ng 

vËn t¶i - Bé Giao 

th«ng vËn t¶i.  

ISSN 2354-0818 

12/2016 

09 Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá 

mạng lưới hành trình vận tải hành 

khách công cộng bằng xe buýt 

trong thành phố. 

Từ Sỹ Sùa T¹p chÝ Giao th«ng 

vËn t¶i - Bé Giao 

th«ng vËn t¶i.  

ISSN 2354-0818 

09/20

17 

10 Quản lý vận tải hành khách liên 

tỉnh bằng ô tô - Thực trạng và giải 

pháp.  

Từ Sỹ Sùa 
T¹p chÝ CÇu §êng 

ViÖt Nam - Héi Khoa 

häc kü thuËt CÇu 

§êng ViÖt Nam. ISSN 

1859- 459X 

10/2017 

11 Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát 

triển vận tải hành khách công 

cộng bằng xe buýt ở TP. Hà Nội 

Từ Sỹ Sùa 
T¹p chÝ Giao th«ng 

vËn t¶i - Bé Giao 

th«ng vËn t¶i.  

ISSN 2354-0818 

8/2018 

12 Nghiên cứu mô hình kiểm toán tai 

nạn giao thong đường bộ ở Việt 

Nam. 

Từ Sỹ Sùa 

Lê Hoài 

Phong 

T¹p chÝ Giao th«ng 

vËn t¶i - Bé Giao 

th«ng vËn t¶i.  

ISSN 2354-0818 

05/2020 

13 ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn 

vËn t¶i hµnh kh¸ch 

c«ng céng b»ng xe buýt 

ë c¸c ®« thÞ. 

Từ Sỹ Sùa T¹p chÝ Ho¹t ®éng 

Khoa häc - Bé Khoa 

häc vµ C«ng nghÖ. 

 ISSN 1859 - 4794 

08/2003 

14 C¬ së lý luËn vµ thùc 

tiÔn vÒ ®iÒu chØnh gi¸ 

cíc vËn t¶i khi gi¸ 

nhiªn liÖu thay ®æi 

Từ Sỹ Sùa 
T¹p chÝ Giao th«ng 

vËn t¶i - Bé Giao 

th«ng vËn t¶i.  

ISSN 2354-0818 

04/2015 



15 Mét sè gi¶i ph¸ n©ng 

cao n¨ng lùc c¹nh 

tranh trong vËn t¶i 

hµnh kh¸ch quèc tÕ 

b»ng « t« 

Từ Sỹ Sùa 
T¹p chÝ Giao th«ng 

vËn t¶i - Bé Giao 

th«ng vËn t¶i.  

ISSN 2354-0818 

07/2009 

16 Nghiªn cøu ph¬ng ph¸p 

h¹ch to¸n chi phÝ theo 

ho¹t ®éng (ABC) trong 

c¸c doanh nghiÖp kinh 

doanh dÞch vô 

logistics ë ViÖt Nam. 

Từ Sỹ Sùa 
T¹p chÝ Giao th«ng 

vËn t¶i- 

Bé Giao th«ng vËn 

t¶i.  

ISSN 2354-0818 

06/2011 

17 C¬ së khoa häc vµ thùc 

tiÔn vÒ ph¸t triÓn bÒn 

v÷ng vËn t¶i hµnh 

kh¸ch c«ng céng ®« thÞ 

Từ Sỹ Sùa 
T¹p chÝ CÇu §êng 

ViÖt Nam - Héi Khoa 

häc kü thuËt CÇu 

§êng ViÖt Nam. ISSN 

1859- 459X 

05/2006 

18 Nghiªn cøu c¸c gi¶i 

ph¸p kÝch cÇu vËn t¶i 

hµnh kh¸ch c«ng céng 

b»ng xe buýt trong 

thµnh phè 

Từ Sỹ Sùa T¹p chÝ Khoa häc Giao 

th«ng vËn t¶i - 

Trêng §¹i häc Giao 

th«ng vËn t¶i. ISSN 

2354 - 0818 

12/2005 

19 Mét sè biÖn ph¸p gi¶m 

thiÓu « nhiÔm m«i 

trêng trong vËn t¶i 

®êng bé 
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3.1.3. Bài báo khoa học đăng tải trên các tạp chí nước ngoài. 

1. Impediments to the bus rapid transit implementation in 

developing coủntues –a typical evidence from Hanoi. 

Minh Hieu Nguyen, Thanh Tung Ha, Sy Sua Tu & Thanh Chuong 

Nguyen – International Journal of Urban Sciences – ISSN: 1226-5934. 

2/2019. 

2. Tu Sy Sua - Der Emfluss soziookonomischen Entwcklung auf 

das Transportwesen in den Metropolen und GroBstadten Vietnams. Kû 

yÕu Héi nghÞ khoa häc Quèc tÕ: Níc §øc ë ViÖt Nam - Deutschland in 

Vietnam. ISBN 978-3-8618-639-2. 2015 

3. Tu Sy Sua - Research for development of green freight 

transport program in Vietnam in order to coping with gloal climate 

change. Science Journal of Transportaion. Especial IssueN0 06 

International Cooperation Journals MADI - SWJTU- UTC Moscow-Chengdu-

Hanoi ISSN 2410-9088; 10/2015. 



4. Tu Sy Sua – Assessing the first BRT corridor in Hanoi by the Bus 

Rapid Transit Standard – 12th ATRANS ANNUAL CONFERENCE, 23 August 2019. 

3.1.4. Chủ trì các đề tài NCKH cấp Bộ. 
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3.2. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước (nếu có): 
 
3.3. Các thông tin về chỉ số định danh ORCID, hồ sơ Google scholar, H-index, 

số lượt trích dẫn (nếu có): 

3.4. Ngoại ngữ 

- Ngoại ngữ thành thạo phục vụ công tác chuyên môn: Nga văn 

-Mức độ giao tiếp bằng tiếng Anh: Mức độ giao tiếp 

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước pháp luật. 

        Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm2020 

NGƯỜI KHAI 

 

 Từ Sỹ Sùa 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


