
LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

1. Họvàtên: NguyễnNgọcTú   

2. Năm sinh:1977 3. Nam/Nữ:  Nam 

4. Chức danh: Năm được phong:  

Học vị:  Thạc sỹ Năm đạt học vị: 2005 

5. Chức danh nghiên cứu:     

Chức vụ: Giảng viên 

6. Địa chỉ nhà riêng: Mỹ Đình I, Từ Liêm, Hà Nội 

7. Điện thoại: CQ:04 3 6760973; Mobile: 0903251369 

8. Fax: E-mail:nguyenngoctu@hua.edu.vn 

9. Cơ quan – nơi làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm Đềtài: 

 Tên người Lãnh đạo Cơ quan: PGS.TS. Nguyễn Thị Lan 

 Điện thoại người Lãnh đạo Cơ quan: 04  38767 864  

 Địa chỉ Cơ quan: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 

10. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học Đại học Khoa học tự nhiên Môi trường 2001 

Cao học Đại học Bách khoa HàNội Công nghệ môi trường 2005 

11. Quá trình công tác 

Thời gian 

(Từ năm ….. ..đến năm…….) 

Vị trí 

Công tác 

Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan 

2007 – nay Giảng viên BM. Công nghệ môi trường Gia Lâm, HàNội 

12. Hướng nghiên cứu trong 5 năm gần đây: 

 Công nghệ môi trường 

 Công nghệ xử lý nước thải 

13. Các hiệp hội khoa học và giáo dục tham gia: 

 

 



14. Các công trình KHCN công bố(liệt kê tối đa các công trình tiêu biểu đã công bố trong 

10 năm gần nhất)  

14.1. Bài báo đăng tạp chí: 

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     

2     

3     

14.2. Bài báo đăng hội thảo: 

 

15.Hướng dẫn Cao học và Nghiên cứu sinh 

15.1. Cao học đã tốt nghiệp 

TT Họ và tên Tên luận văn Cơ sở đào tạo Thời gian bảo vệ 

     

     

     

     

15.2. Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 

TT Họ và tên Tên luận văn Cơ sở đào tạo Thời gian bảo vệ 

     

     

     

16. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ liên quan đến đề tài đã được cấp (nếu có)  

 

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

 

18. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài khác đã 

chủ trì hoặc tham gia (trong 5 năm gần đây -nếu có) 



Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã 

chủ trì 

Thời gian 

(bắt đầu - kết 

thúc) 

Thuộc Chương 

trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu, 

chưa nghiệm thu) 

Khảo sát, đánh giá, xây dựng bản đồ ô 

nhiễm tiếng ồn và giải pháp giảm 

thiểu ô nhiễm tiếng ồn do hoạt động 

giao thông đường bộ, đường sắt gây ra 

tại một số trục giao thông trọng yếu 

của Hà Nội và quy hoạch vùng Hà 

Nội đến năm 2030 

2009 - 2010 
Đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp Bộ 
Đã nghiệm thu 

Tính toán thiết kế sơ đồ công nghệ xử 

lý nước thải phát sinh trong phạm vi 

trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

2009 - 2010 

Đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp 

trường 

Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu đặc trưng của các hạt 

Nano tự nhiên (nanoclay) và ứng dụng 

xử lý Cr6+ trong nước thải ngành mạ 

điện 

2013-2-14 

Đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp 

trường 

Chưa nghiệm thu 

19. Giải thưởng liên quan đến đề tài(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…nếu có)

20. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác liên quan đến đề tài (nếu 

có)  

Hà nội, ngày 29 tháng 9 năm 2015 

Người khai 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tú 

 

 

 

 



 

 

 


