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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: Lý Thị Thu Hà ......................................................... Giới tính: Nữ ......................  

Ngày, tháng, năm sinh: 23/08/1980 ......................  Nơi sinh: Hải Dương .............................   

Quê quán: Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương ........................... Dân tộc:  .............................  

Học vị cao nhất: Thạc sĩ......................... Năm, nước nhận học vị: 2008, Việt Nam .............  

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

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

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Môi trường .................................  

Điện thoại liên hệ:  CQ:  .................................. NR: ........................DĐ:0975128980...........  

Fax:  ............................. E-mail: lttha@vnua.edu.com ..........................................................  

Số CMND: 02968186 .................  Ngày cấp: ......4/5/2007..............Nơi cấp: Hà Nội ...........  

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

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

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà nội .......................  

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

Nước đào tạo: Việt Nam ........................................................  Năm tốt nghiệp: 2003 ...........  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Môi trường .........................................  Năm cấp bằng:2008 .......  

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội ................  

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

 

Mức độ sử dụng: ……………………… 

Mức độ sử dụng: ……………………… 

Mức độ sử dụng: ……………………… 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2003-2004 Trung Tâm Công nghệ môi 

trƣờng và Phát triển Bền vững 

– ĐH KHTN (CETASD) 

Nghiên cứu viên dự án UNU 

2004 đến nay Khoa Môi trƣờng, Học Viện 

Nông nghiệp Việt Nam 

Giảng viên 
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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 xử lý nước thải từ 

các khu hành chính cho mục 

đích tưới tiêu trong nông 

nghiệp 

2006-

2007 

Đề tài cấp 

Bộ 

Nghiên cứu viên 

2 Nghiên cứu phát triển mô 

hình trình diễn xã hội hóa 

trong quản lý chất thải rắn tại 

4 xã Thi Sơn, Ngọc Sơn, Văn 

Xá và thị trấn Quế huyện 

Kim Bảng tỉnh Hà Nam. 

2007-

2008 

Quỹ DCE Nghiên cứu viên 

3 Nghiên cứu xác định 

Acrylamide trong một số thực 

phẩm bằng phương pháp sắc 

kí khí khối phổ 

2012 Đề tài 

trọng điểm 

cấp Bộ 

KH&CN 

Nghiên cứu viên 

4 Nghiên cứu xử lý nước thải 

sinh hoạt bằng biện pháp sinh 

học 

2012 Đề tài cấp 

Trường 

Chủ trì 

5 Sự thay đổi của con người và 

dịch cúm gia cầm ở Việt Nam 

2011-

2012 

Trung tâm 

Đông Tây 

Nghiên cứu viên 

6 Hỗ trợ công tác lồng nghép 

nội dung biến đổi khí hậu vào 

khung chương trình đào tạo 

tại trường Đại học Nông 

nghiệp Hà nội, trường Đại 

học Nông Lâm Huế và Đại 

học Hồng Đức 

2012 Quỹ 

NUFFIC 

Nghiên cứu viên 

7 Nghiên cứu biên soạn giáo 

trình Mô hình hóa trong quản 

lý môi trường 

2012-

2013 

Nhiệm vụ 

KHCN cấp 

Bộ 

Thư kí 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

TT Tên công trình Năm 

công bố 

Tên tạp chí 

 Giải pháp nào trong sử dụng 

nước sông Nhuệ cho ngành 

nông nghiệp 

2012 Thủy sản Việt Nam từ khoa học đến thực 

tiễn, Tổng cục thủy sản. Nhà xuất bản 

Nông nghiệp 

 

 Sự nhiễm bẩn các chất hóa 

học gây rối loạn nội tiết tố tại 

các vùng duyên hải Việt Nam 

– Tích lũy, xu hướng và các 

2004 Kỷ yếu Hội thảo lần thứ 2 về Khoa học 

và Công nghệ Môi trường liên quan đến 

phát triển các vùng ven biển và đô thị, 

trang 9 
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nguy cơ gây độc 

 

…………………., ngày …… tháng …..  năm 20…… 

Xác nhận của cơ quan Ngƣời khai ký tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 

 

 

 

 

 

ThS. Lý Thị Thu Hà 

 


