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Mr. Tran Huu Hiep is a member of the Steering Committee of the Mekong
delta, an expert on the Mekong Delta. He worked for this orgaization from
2006 to 2018. Along with the Green Innovation Development Center
(GreenID), he was co-founded and co-chaired of “Vietnam Renewable Energy
Week" events in Hanoi and Can Tho in 2016 and 2017.

In addition, he is a member of the main research project of the State level
"Researching, developing mechanism and policy of regional integration in

response to climate change in Vietnam", approved in 2017. In 2017, he successfully
defended his Ph.D thesis “Linking the Mekong Delta contributes to national food security”
at the Academy of Vietnam Social Sciences”. From 1997 to 1999, he participated in training
course "Promoting investment in Southeast Asia" organized by Carl Duisberg Gesellschaft
- CDG (precursor of GIZ) in Germany.

Tran Huu Hiep

Ông Tran Huu Hiệp là ủy viên chuyên trách ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, là chuyên gia về Đồng
Bằng Sông Cửu Long. Ông công tác tại cơ quan này từ năm 2006 đến 2018. Cùng Trung
tâm Phát triển sáng tạo xanh (GreenID), ông là đồng sáng lập và tham gia chủ trì 2 sự
kiện “Tuần lễ năng lượng tái tạo Việt Nam”, tại Hà Nội và Cần Thơ năm 2016 và 2017.

Ngoài ra, ông là thành viên chính đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước “Nghiên cứu,
xây dựng cơ chế, chính sách liên kết vùng trong ứng phó biến đổi khí hậu ở Việt Nam”,
được nghiệm thu năm 2017. Năm 2017, ông bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ “Liên kết
vùng Đồng bằng Sông Cửu Long góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia” tại Học
viện KHXH. Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam”. Giai đoạn 1997 – 1999, ông tham
gia lớp huấn luyện “Thúc đẩy đầu tư khu vực Đông Nam Á” do Carl Duisberg Gesellschaft
– CDG (tiền thân của GIZ) tổ chức tại CHLB Đức.


