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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT – Phụ lục V) 

 
I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC 

Họ và tên: HỒ THỊ THÚY HẰNG ........................................... Giới tính: Nữ ......................  

Ngày, tháng, năm sinh: 11/10/1988 ......................  Nơi sinh: Hải Phòng ..............................   

Quê quán: Thụy Hương – Kiến Thụy – Hải Phòng .................. Dân tộc: Kinh .....................  

Học vị cao nhất: Thạc sỹ ........................ Năm, nước nhận học vị: 2013 ...............................  

Chức danh khoa học cao nhất: .................................................. Năm bổ nhiệm:  ..................  

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên .......................................................   

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Công nghệ Môi trường ..........  

Điện thoại liên hệ:  CQ:  .................................. NR: ........................DĐ: ...............................  

Fax:  ............................. E-mail: htthang@vnua.edu.vn ........................................................  

Số CMND: 031468126 ...............  Ngày cấp: 25/04/2013 Nơi cấp: CA. Hải Phòng .............  

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy ...........................................................................................................  

Nơi đào tạo: Đại học Nông nghiệp Hà Nội ............................................................................  

Ngành học: Môi trường ..........................................................................................................   

Nước đào tạo: Việt Nam ........................................................  Năm tốt nghiệp: 2010 ...........  

Bằng đại học 2:  .....................................................................  Năm tốt nghiệp:  ...................  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Khoa học Môi trường .........................  Năm cấp bằng: 2013 ......  

Nơi đào tạo: Đại học Nông nghiệp Hà Nội ......................................................................  

- Tiến sĩ chuyên ngành: .............................................................  Năm cấp bằng: ...............  

Nơi đào tạo:  .....................................................................................................................  

- Tên luận án:  .....................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

3. Ngoại ngữ: 1 .Tiếng Anh………… 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

Mức độ sử dụng: …………… 

Mức độ sử dụng: ……………………… 

Mức độ sử dụng: ……………………… 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 
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Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Từ 2/2011 - nay Bộ môn Công nghệ môi trường Giảng viên 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trƣờng) 

Trách nhiệm tham gia 

trong đề tài 

1 “Nghiên cứu đặc trưng của 

các hạt nano tự nhiên 

(NanoClay) và ứng dụng xử 

lý Cr
6+

 trong nước thải 

ngành mạ điện” 

2014-

2015 

Cấp trường Thành viên tham gia 

2 Khảo nghiệm quy trình tạo 

than sinh học và tectosilicat 

từ các phế phụ phẩm nông 

nghiệp tạo nguồn vật liệu 

cho xử lý môi trường 

4/2015 – 

4/2016 

Cấp trường Chủ nhiệm đề tài 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

TT Tên công trình Năm 

công bố 

Tên tạp chí 

1 Sử dụng tảo cát làm chỉ thị 

sinh học chất lượng nước hệ 

thống kênh mương thuỷ lợi 

huyện Gia Lâm, Hà Nội 

2012 Kỷ yếu hội thảo khoa học 

    

    

    

 

         Hà Nội, ngày 22 tháng 09  năm 2015 

Xác nhận của cơ quan Ngƣời khai ký tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 

 

 

ThS. Hồ Thị Thúy Hằng 

 


