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LÝ LỊCH KHOA HỌC  

 

1. Họ và tên: LƢƠNG ĐỨC ANH 

2. Năm sinh: 10/10/1985                     3. Nam/Nữ: Nam 

3. Địa chỉ nhà riêng: Thôn Hội – xã Cổ Bi – Gia Lâm – Hà Nội 

4. Điện thoại:  

5. Fax:                                   Email: ldanh@vnua.edu.vn / anhld.hua@gmail.com  

6. Tổ chức làm việc của cá nhân:  

Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam  

Tên ngƣời Lãnh đạo: Nguyễn Thị Lan  

Điện thoại ngƣời Lãnh đạo: (043).8276346;    Fax:0438276554 

Địa chỉ tổ chức: TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. 

7. Học vị cao nhất: Thạc sỹ                 Chuyên ngành: Vệ sinh môi trƣờng 

Năm công nhận: 2012 

8. Học hàm cao nhất: ...........................Ngành: ................................. Năm đƣợc phong:..... 

9. Chức danh giảng dạy/nghiên cứu: Giảng viên  

10. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp 

Đại học Đại học Khoa học Tự nhiên-

Đại học Quốc gia Hà Nội 

Khoa học môi 

trƣờng/Quản lý môi 

trƣờng 

2007 

Thạc sĩ Đại học Ghent – Vƣơng 

quốc Bỉ 

Vệ sinh Môi trƣờng 

(Environmental 

Sanitation) 

2012 

Tiến sĩ Đại học Ghent – Vƣơng 

quốc Bỉ 

Sinh học ứng 

dụng/Công nghệ môi 

trƣờng 

2012-nay 

Sau tiến sĩ    

 

11. Tên đề tài luận án bảo vệ lấy học vị tiến sĩ:  

12. Ngoại ngữ: Tiếng Anh     Trình độ: Tốt 

13. Các học phần đảm nhiệm (nếu có): 

 - Trình độ đại học: Quản lý Môi trường, Sản xuất Sạch hơn: Mỗi môn 02 tín chí, cho 

ngành Khoa học Môi trường 

 - Trình độ thạc sĩ:  

 - Trình độ tiến sĩ:  

14. Ngành/Chuyên ngành đƣợc giao nhiệm vụ chủ trì và tổ chức thực hiện tại Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam (dành cho cán bộ cơ hữu): 

mailto:ldanh@vnua.edu.vn/
mailto:anhld.hua@gmail.com


 - Trình độ đại học: Khoa học môi trường 

 - Trình độ thạc sĩ: 

 - Trình độ tiến sĩ:  

15. Quá trình công tác 

Thời gian 

(Từ năm 1999 

đến nay) 

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

10/2007-6/2008 Giảng viên Bộ môn sinh thái môi trƣờng - 

khoa Tài nguyên và Môi 

trƣờng 

Trâu Quỳ - Gia Lâm 

- HN 

6/2008 đến 

9/2013 
Giảng viên  

Bộ môn quản lý môi trƣờng- 

Khoa Tài nguyên và Môi 

trƣờng 

Trâu Quỳ - Gia Lâm 

- HN 

10/2013 – nay 

 
Giảng viên  

Bộ môn quản lý môi trƣờng – 

Khoa Môi trƣờng 

Trâu Quỳ - Gia Lâm 

– Hà Nội 

 

16. Số lƣợng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã đƣợc cấp (nếu có) 

TT Tên và nội dung văn bằng  Năm cấp văn bằng 

   

 

17. Số công trình đƣợc áp dụng trong thực tiễn (nếu có) 

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

(bắt đầu - kết thúc) 

    

 

18. Giải thƣởng (nếu có) 

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

1   

 

19. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có): 

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

 

20. Danh sách học viên cao học đã và đang hƣớng dẫn (nếu có): 

- Danh sách học viên cao học đã hƣớng dẫn thành công: 

- Danh sách học viên cao học đang hƣớng dẫn: 

 

 

 

 

 

 



21. Danh sách nghiên cứu sinh đã và đang hƣớng dẫn (nếu có): 

- Danh sách nghiên cứu sinh đã hƣớng dẫn thành công: 

TT Họ và tên NCS Năm bảo vệ Đề tài Cơ sở đào tạo 

     

     

- Danh sách nghiên cứu sinh đang hƣớng dẫn: 

TT Họ và tên NCS Năm công nhận Đề tài Cơ sở đào tạo 

     

 

22. Bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành 

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 

1 Đánh giá mức độ ô 

nhiễm nƣớc mặt tại 

các trang trại chăn 

nuôi lợn trên địa bàn 

tỉnh Hƣng Yên 

Cao Trƣờng 

Sơn, Lương 

Đức Anh, Vũ 

Đình Tôn, Hồ 

Thị Lam Trà 

Tạp chí Khoa học và 

Phát triển, tập 9 (số 

3), trang 393-401. 

2011 

2 Đánh giá chất lƣợng 

nƣớc mặt tại xã Lai 

Vu, huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải 

Dƣơng 

Cao Trƣờng 

Sơn, Lương 

Đức Anh, 

Hoàng Khai 

Dũng, Hồ Thị 

Lam Trà. 

Tạp chí Khoa học và 

Phát triển, tập 8 (số 

2), trang 296-303. 

2010 

3  Dẫn liệu về thành 

phần khoáng vật của 

hợp phần hạt mịn 

trong trầm tích bãi bồi 

ven biển cửa sông 

Đáy, Nam Định 

Lƣu Đức Hải, 

Lương Đức 

Anh, Lƣu Đức 

Dũng. 

Tạp chí khoa học và 

công nghệ biển, tập 7 

(số 2), trang 59-65. 

2007 

 

23. Đã hoặc đang chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trở lên hoặc đã và 

đang tham gia các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ trở lên 

24. Bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp chí thuộc danh mục các tạp chí của cơ sở 

dữ liệuISI Thomson Reuters hoặc của cơ sở dữ liệu Scopus - Elsevier (sau đây gọi chung là 

danh mục các tạp chí ISI - Scopus) hoặc ít nhất một chƣơng sách tham khảo có mã số chuẩn 

quốc tế ISBN do các nhà xuất bản nƣớc ngoài phát hành; hoặc là tác giả chính của tối thiểu 02 

báo cáo đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, hoặc 02 bài báo hoặc công trình khoa 

học đăng trên tạp chí khoa học nƣớc ngoài có phản biện thuộc lĩnh vực khoa học liên quan đến 

đề tài luận án của nghiên cứu sinh. 

 



T

T 

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 

1 

Re-evaluating Primary 

Biotic Resource Use for 

Marine Biomass 

Production: A New 

Calculation Framework 

Luong AD, 
Schaubroeck T, 

Dewulf J, De 

Laender F. 

 

Environmental Science & 

Technology 

  2015 

2 

Inferring time-variable 

effects of nutrient 

enrichment on marine 

ecosystems using inverse 

modelling and ecological 

network analysis 

Luong AD, De 

Laender F, 

Olsen Y, 

Vadstein O, 

Dewulf J, 

Janssen CR 

 

Science of The Total 

Environment 

 

2014 

3 

Evaluation of Water 

Pollution Caused by 

different Pig-Farming 

Systems in Hungyen 

Province of Vietnam 

Ho TLT, Cao TS, 

Luong DA, Vu 

DT, Kurosawa 

K, Egashira K 

 

Journal of the Faculty of 

Agriculture, Kyushu 

University 

 
2013 

 

Đối chiếu với Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tƣ 

08/2017/TT-BGDĐT và Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành, tôi đủ tiêu chuẩn để tham 

gia đào tạo trình độ tiến sĩ với vai trò: 

Tham gia giảng dạy học phần thạc sĩ   

Tham gia hƣớng dẫn và hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ    

Tham gia giảng dạy học phần tiến sĩ   

Tham gia hƣớng dẫn chính/độc lập cho NCS       Hƣớng dẫn phụ cho NCS  

 

Hà Nội, ngày 26  tháng  03  năm 2018 

Xác nhận của đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 
Người khai 

(họ, tên và chữ ký) 

 

 

 

 

 

Lƣơng Đức Anh 

 


