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LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN 
 

Họ và tên: Dương Xuân Hoà 

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ kỹ thuật xây dựng - Viện Vật liệu xây dựng. 

Số năm công tác: 26 năm 

NĂNG LỰC KINH NGHIỆM 

TT TÊN DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH 
VỊ TRÍ 

ĐẢM NHIỆM 
NĂM 

THỰC HIỆN 

Công việc lập dự án đầu tư: 

1 Dự án nhà máy xi măng Quỳ Hợp - Nghệ An (Công ty kim loại 
màu Nghệ Tĩnh) 

Chủ trì thiết kế 
xây dựng 

1995 - 1996 

2 Dự án Nhà máy xi măng Tuyên Quang công suất 1.000 tấn 
clanhke/ngày  

Chủ trì thiết kế 
xây dựng 

2001 

3 Dự án đầu tư khách sạn Đông Dương tiêu chuẩn 3 sao tại Đông 
Hà, Quảng trị 

Chủ nhiệm lập dự 
án 

2002 

4 Dự án chuyển đổi công nghệ lò đứng sang lò quay của Nhà máy 
xi măng Tuyên Quang công suất 700 tấn clanhke/ngày 

Chủ trì thiết kế 
xây dựng 

2003 

5 Dự án chuyển đổi công nghệ lò đứng sang lò quay của Nhà máy 
xi măng Kiện Khê công suất 300 tấn clanhke/ngày 

Chủ trì thiết kế 
xây dựng 

2003 

6 Dự án Nhà máy xi măng trắng của Công ty Long Hầu GPI tại Thái 
Bình 

Chủ trì thiết kế 
xây dựng 

2005 

7 Dự án Nhà máy xi măng Quảng Trị công suất 1.000 tấn 
clanhke/ngày 

Chủ trì thiết kế 
xây dựng 

2004 - 2005 

8 Dự án Nhà máy xi măng Trường Sơn công suất 1.000 tấn 
clanhke/ngày tại Hải Phòng 

Chủ trì thiết kế 
xây dựng 

2005 

9 Dự án Nhà máy xi măng Thành Công III công suất 1.000 tấn 
clanhke/ngày tại Hải Dương 

Chủ trì thiết kế 
xây dựng 

2005 

10 Dự án Nhà máy xi măng Sài Sơn công suất 1.000 tấn 
clanhke/ngày tại Hà Tây 

Chủ trì thiết kế 
xây dựng 

2006 

11 Báo cáo đầu tư mở rộng dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Phúc 
Sơn công suất 5.000 tấn clanhke/ngày tại Hải Dương 

Chủ trì thiết kế 
xây dựng 

2006 

12 Dự án mở rộng Nhà máy xi măng Gia Lai nâng công suất lên 
140.000 tấn xi măng/năm 

Chủ trì thiết kế 
xây dựng 

2006 

13 Dự án trạm nghiền xi măng trắng HANSTAR công suất 100.000 
tấn/năm tại Hà Nam 

Chủ trì thiết kế 
xây dựng 

2005 

14 Dự án Nhà máy xi măng 19/5 công suất 1.000 tấn clanhke/ngày 
của Công ty Thanh Sơn tại Nghệ An 

Chủ trì thiết kế 
xây dựng 

2006 

15 Báo cáo đầu tư Nhà máy xi măng Cao Bằng công suất 700 tấn 
clanhke/ngày 

Chủ trì thiết kế 
xây dựng 

2006 
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TT TÊN DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH 
VỊ TRÍ 

ĐẢM NHIỆM 
NĂM 

THỰC HIỆN 

16 Dự án Dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Bình Phước công suất 
12.000 tấn clanhke/ngày – Dự án nhóm A,  công trình cấp I 

Chủ trì thiết kế 
xây dựng 

2008 

17 Dự án Nhà máy xi măng Việt Đức - Bắc Giang công suất 2.500 
tấn clinker/ngày - Công ty cổ phần đầu tư công nghệ IDC - Dự án 
nhóm A, công trình cấp II 

Chủ trì thiết kế 
xây dựng 

2009 

18 Dự án Nhà máy xi măng Chợ Mới - công suất 2.500 tấn 
clinker/ngày - Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn - Dự án 
nhóm A, công trình cấp II 

Chủ trì thiết kế 
xây dựng 

2010 

19 Dự án Nhà máy sản xuất gạch bê tông khí chưng áp AAC - công 
suất 100.000 m

3
/năm tại Khánh Hòa - Công ty cổ phần Khoáng 

sản và đầu tư Khánh Hòa (MINEXCO) - Dự án nhóm B, công 
trình cấp II 

Chủ trì thiết kế 
xây dựng 

2011 

20 Dự án Nhà máy xi măng Hà Giang công suất 1.500 tấn 
clanhke/ngày – Dự án nhóm B, công trình cấp III 

Chủ trì thiết kế 
xây dựng 

2011 

21 Dự án Trung tâm nghiên cứu vật liệu mới thuộc Viện Vật liệu xây 
dựng tại TP. Hồ Chí Minh – Dự án nhóm C, công trình cấp III 

Chủ nhiệm lập 
Báo cáo nghiên 

cứu khả thi 

2011 

22 Dự án Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp Hương Hải công suất 
2x300 tấn/ngày tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh - Công ty 
TNHH Hương Hải GROUP - Dự án nhóm B, công trình cấp II 

Chủ nhiệm lập 
Báo cáo đầu tư 

2013 

23 Dự án Cơ sở 2 của Viện Vật liệu xây dựng tại Hà Nam – Dự án 
nhóm B, công trình cấp II 

Chủ nhiệm lập 
Báo cáo nghiên 

cứu khả thi 

2014 

24 Dự án Nhà máy xi măng Tân Phú Xuân - Hải Phòng công suất 
4.000 tấn clinker/ngày - 1,4 triệu tấn xi măng/năm - Dự án nhóm 
A, công trình cấp I 

Chủ nhiệm lập 
Báo cáo nghiên 
cứu tiền khả thi 

2015 

25 Dự án cải tạo nâng công suất công đoạn nghiền xi măng Hoàng 
Long công suất 1 triệu tấn/năm - Công ty cổ phần xi măng Hoàng 
Long - Dự án nhóm B, công trình cấp II 

Chủ nhiệm lập 
Báo cáo nghiên 

cứu khả thi 

2015 

26 Dự án Nhà máy sản xuất vỏ bao xi măng công suất 30 triệu vỏ 
bao/năm của Công ty cổ phần xi măng Hoàng Long - Dự án nhóm 
B, công trình cấp III 

Chủ nhiệm lập 
Báo cáo nghiên 

cứu khả thi 

2015 

27 Dự án đầu tư năng lực sản xuất, chứa và đóng bao xi măng bền 
sun phát - Công ty cổ phần xi măng X18 - Bộ Quốc Phòng – Dự 
án nhóm C, công trình cấp III 

Chủ nhiệm lập 
Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật 

2015 - 2016 

28 Dự án Nhà máy vôi công nghiệp Tân Phú Xuân - Hải Phòng công 
suất 400 tấn/ngày - Công ty cổ phần xi măng Tân Phú Xuân - Dự 
án nhóm B, công trình cấp II 

Chủ nhiệm lập 
Báo cáo nghiên 

cứu khả thi 

2016 

29 Dự án Nhà máy vôi công nghiệp Viglacera - Hải Phòng công suất 
400 tấn/ngày - Công ty cổ phần vôi công nghiệp Viglacera - Dự án 
nhóm B, công trình cấp II 

Chủ nhiệm lập 
Báo cáo nghiên 

cứu khả thi 

2016 

30 Dự án cải tạo nâng công suất Nhà máy xi măng Nam Sơn lên 
3.300 tấn clinker/ngày - Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn - Dự án 
nhóm B, công trình cấp I 

Chủ nhiệm lập 
Báo cáo nghiên 

cứu khả thi 

2016 
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TT TÊN DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH 
VỊ TRÍ 

ĐẢM NHIỆM 
NĂM 

THỰC HIỆN 

31 Dự án Nhà máy sản xuất vôi và bột nhẹ Xuân Thiện Hòa Bình 
công suất 2,16 triệu tấn sản phẩm/năm - Công ty TNHH Xuân 
Thiện Hòa Bình - Dự án nhóm A, công trình cấp II 

Chủ nhiệm lập 
Báo cáo nghiên 

cứu khả thi 

2016 - 2017 

32 Nhà máy chế biến đá ốp lát granite Mavieck Ninh Thuận công 
suất 1 triệu m

2
/năm - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng khai thác 

khoáng sản Ninh Thuận - Dự án nhóm B, công trình cấp II 

Chủ nhiệm lập 
Báo cáo nghiên 

cứu khả thi 

2016 

33 Dự án Nhà máy gạch tuynel Tân Phú Ninh Hòa Bình công suất 25 
triệu viên QTC/năm – Dự án nhóm B, công trình cấp II 

Chủ nhiệm lập 
Báo cáo nghiên 

cứu khả thi 

2017 

34 Dự án cải tạo nâng cao hiệu quả vận hành sản xuất dây chuyền 
lò nung – Nhà máy xi măng Tây Ninh – Dự án nhóm B, công trình 
cấp II 

Chủ nhiệm lập 
Báo cáo nghiên 

cứu khả thi 

2017 

35 Dự án Dây chuyền nghiền xi măng số 2 – Nhà máy xi măng Tây 
Ninh – Dự án nhóm B, công trình cấp II 

Chủ nhiệm lập 
Báo cáo nghiên 

cứu khả thi 

2017 

36 Dự án đổi mới thiết bị công nghệ và cải tạo môi trường – Nhà 
máy xi măng FICO – Dự án nhóm B, công trình cấp II 

Chủ nhiệm lập 
Báo cáo nghiên 

cứu khả thi 

2017 

37 Dự án Dây chuyền nghiền số 2 – Trạm nghiền clinker Thị Vải 
công suất 1,5 triệu tấn/năm – Dự án nhóm B, công trình cấp II 

Chủ nhiệm lập 
Báo cáo nghiên 

cứu khả thi 

2019 

38 Dự án Dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Hòn Chông công suất 
5.000 tấn clinker/ngày – Dự án nhóm A, công trình cấp I 

Chủ nhiệm lập 
Báo cáo nghiên 

cứu khả thi 

2019 

Công việc thiết kế, thẩm tra thiết kế: 

1 Công trình Nhà máy xi măng Lâm Nghiệp - Bố Hạ (TKBVTC) Chủ trì 
thiết kế kết cấu 

1996 

2 Công trình trạm nghiền xi măng Gia Lai công suất 50.000 tấn xi 
măng/năm (TKBVTC) 

Chủ trì 
thiết kế kết cấu 

1999 - 2000 

3 Công trình trạm nghiền xi măng Xuân Mai công suất 100.000 
tấn/năm của Công ty bê tông Xuân Mai (TKBVTC) 

Chủ trì 
thiết kế kết cấu 

2001 - 2002 

4 Công trình Xưởng sản xuất clanhke của Nhà máy xi măng Gia Lai 
(TKBVTC) 

Chủ trì 
thiết kế kết cấu 

2003 

5 Công trình xưởng sản xuất clanhke của Nhà máy xi măng Lào Cai 
(TKBVTC) 

Chủ trì 
thiết kế kết cấu 

2003 

6 Công trình Nhà máy xi măng Nội Thương công suất 50.000 tấn xi 
măng/năm (TKBVTC) 

Chủ trì 
thiết kế kết cấu 

2004 

7 Công trình Nhà máy xi măng Tuyên Quang (lò quay) công suất 
700 tấn clanhke/ngày (TKBVTC) 

Chủ nhiệm đồ án 2005 

8 Công trình Nhà máy xi măng Kiện Khê (lò quay) công suất 300 
tấn clanhke/ngày (TKBVTC) 

Chủ nhiệm đồ án 2003 
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TT TÊN DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH 
VỊ TRÍ 

ĐẢM NHIỆM 
NĂM 

THỰC HIỆN 

9 Công trình Nhà máy xi măng X77 (lò quay) công suất 300 tấn 
clanhke/ngày (TKBVTC) 

Chủ trì 
thiết kế kết cấu 

2003 - 2004 

10 Công trình các trạm nghiền xi măng công suất 50.000 tấn/năm: 
Văn Miếu (Hà Tây); Vườn Chanh (Ninh Bình); Việt Mỹ (Hà Tây). 

Chủ trì 
thiết kế kết cấu 

2003 - 2004 

11 Công trình Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nhà nghỉ - Quỹ Hỗ trợ 
phát triển Quảng Bình (Tại Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình) 

Chủ nhiệm đồ án 2005 

12 Công trình Trạm nghiền xi măng trắng HANSTAR công suất 
100.000 tấn/năm tại Hà Nam (TKBVTC), công trình cấp III 

Chủ trì 
thiết kế kết cấu 

2005 - 2006 

13 Công trình Nhà máy xi măng Hoàng Long công suất 1.000 tấn 
clanhke/ngày (TKBVTC), công trình cấp III 

Chủ trì thẩm tra 2007 

14 Công trình Nhà máy xi măng Thành Công III công suất 1.000 tấn 
clanhke/ngày (TKBVTC), công trình cấp III 

Chủ trì thẩm tra 2008 

15 Công trình Nhà máy xi măng lò quay X18 công suất 1.000 tấn 
clanhke/ngày - Công ty cổ phần xi măng X18 (TKKT), công trình 
cấp III 

Chủ trì thẩm tra 2009 

16 Công trình Trạm nghiền xi măng công suất 200.000 tấn/năm của 
Công ty cổ phần 77 - Tổng Công ty Thành An - Bộ Quốc phòng 
(TKBVTC), công trình cấp III 

Chủ nhiệm đồ án 2010 

17 Công trình Cải tạo trạm nghiền xi măng Phương Hải - Công ty cổ 
phần xi măng Phương Hải - Ninh Thuận (TKBVTC), công trình 
cấp III 

Chủ trì 
thiết kế kết cấu 

2010 

18 Công trình Cải tạo Nhà máy xi măng Hòa Khương - Công ty cổ 
phần COSEVCO19 - Đà Nẵng (TKBVTC), công trình cấp III 

Chủ trì 
thiết kế kết cấu 

2010 

19 Công trình Trung tâm bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia 
(TKBVTC), công trình cấp II 

Chủ trì thẩm tra 2010 

19 Công trình Trung tâm nghiên cứu vật liệu mới của Viện Vật liệu 
xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh (TKBVTC), công trình cấp III 

Chủ nhiệm đồ án 2011 

20 Công trình Nhà máy xi măng Phú Sơn công suất 3.300 tấn 
clinker/ngày (TKKT), công trình cấp I 

Chủ trì thẩm tra 2012 

21 Công trình Cải tạo nâng công suất Nhà máy xi măng Việt Trung 
công suất 300.000 tấn xi măng/năm (TKBVTC), công trình cấp III 

Chủ nhiệm đồ án 2015 

22 Công trình nâng cao năng lực sản xuất, chứa và đóng bao xi 
măng bền sun phát - Công ty cổ phần xi măng X18 (TKBVTC), 
công trình cấp III 

Chủ nhiệm đồ án 2016 

23 Công trình Nhà máy gạch tuynel Tân Phú Ninh Hòa Bình công 
suất 25 triệu viên QTC/năm – Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa 
Bình (TKBVTC), công trình cấp II 

Chủ nhiệm đồ án 2017 

24 Công trình xây dựng bể lắng hệ thống cấp điện nước và đường 
công vụ - Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 (TKBVTC), công trình 
cấp IV 

Chủ trì thẩm tra 2017 

25 Công trình 03 si lô chứa xi măng – Nhà máy xi măng FICO tại Chủ nhiệm đồ án 2018 
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Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh 
(TKBVTC), công trình cấp II 

26 Công trình Cải tạo, mở rộng Trạm đập đá vôi – Dự án nâng cao 
hiệu quả vận hành sản xuất dây chuyền lò nung Nhà máy xi măng 
Tây Ninh; địa điểm xây dựng tại ấp Cây Cầy, xã Tân Hòa, huyện 
Tân Châu, tỉnh tây Ninh (TKBVTC), công trình cấp III 

Chủ nhiệm đồ án 2018 

27 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công phần kết cấu của hạng mục 
“Thay thế hệ thống phân ly, lọc bụi máy nghiền xi măng – Nhà 
máy xi măng FICO”; địa điểm xây dựng tại Khu công nghiệp Hiệp 
Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh 

Chủ trì thẩm tra 2018 

28 Công trình Dây chuyền 2 Trạm nghiền clinker Thị Vải công suất 
1,5 triệu tấn xi măng/năm tại Bà Rịa Vũng Tàu (TKKT), công trình 
cấp II 

Chủ nhiệm đồ án 2019 

Tư vấn đấu thầu, quản lý dự án: 

1 Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu “Thi 
công xây dựng các hạng mục công trình trong dây chuyền sản 
xuất chính” Nhà máy xi măng Tuyên Quang công suất 700 tấn 
clanhke/ngày 

Chủ trì thực hiện 2006 

2 Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu “San 
lấp mặt bằng – Tường rào” Nhà máy xi măng Sài Sơn công suất 
1.000 tấn clanhke/ngày 

Chủ trì thực hiện 2006 

3 Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu “Tư 
vấn quản lý dự án” Công trình xây dựng trụ sở Bộ Nội vụ 

Chủ trì thực hiện 2007 

4 Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu EPC 
“Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư, dịch vụ kỹ thuật và xây lắp” Dự 
án Nhà máy xi măng Nam Đông công suất 5.000 tấn 
clanhke/ngày 

Chủ trì phần XD 

Tổ trưởng Tổ 

chuyên gia đánh 

giá HSDT 

2009 - 2010 

5 Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu “Thi 
công xây dựng XD1” Dự án Trung tâm nghiên cứu vật liệu mới - 
Viện Vật liệu xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh 

Chủ trì lập HSMT 

Tổ trưởng Tổ 

chuyên gia đánh 

giá HSDT 

2011 

6 Ban quản lý dự án - Dự án Trung tâm nghiên cứu vật liệu mới - 
Viện Vật liệu xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh 

Phó trưởng ban 2011 - 2013 

7 Ban quản lý dự án - Dự án Cơ sở 2 của Viện Vật liệu xây dựng tại 
Hà Nam 

Trưởng ban 2015 - 2019 

8 Quản lý dự án - Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Khám bệnh và 
điều trị trong ngày Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. 

Phó Giám đốc 

QLDA 

2019 - 2021 

 


