
                                 LÝ LỊCH KHOA HỌC  

1.Họ và tên: Trần Thanh Hải 

2.Năm sinh : 22/8/1971                                                            3. Nam/nữ: Nam 

4.  Chức danh:                                                                          Năm được phong:  

      Học vị: Thạc sỹ                                                                    Năm đạt học vị: 1999 

5. Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên 

     Chức vụ: 

6. Địa chỉ nhà riêng: Phương Mai- Đống Đa – Hà Nội 

7. Điện thoại: CQ: 043 8765 663                  DD: 0989358891 

8.Fax                                                           Email: tranthanhhaipm@gmail.com 

9. Cơ quan – nơi làm việc 

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: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 

 

10. Quá trình đào tạo  

Bậc đào tạo                           Nơi đào tạo  Chuyên môn  Năm tốt nghiệp  

Đại hc  Trường ĐH Tổng Hợp Hà Nội Hóa Vô cơ   1992 

Thạc sỹ  Trường ĐH Khoa học tự nhiên  

– ĐH Quốc gia HN 

Môi trường  1999 

Tiến sỹ      

 

11. Quá trình công tác: 

Thời gian Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan 

1993 đến 

2001 

Nghiên cứu viên Trung tâm tài nguyên và môi 

trường-Viện quy hoạch và thiết 

kế nông nghiệp-Bộ Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn 

61- Hàng chuối- 

Hà Nội 

2001 đến Giảng viên Bộ môn Hóa học, Khoa Tài Trâu Quỳ, Gia 

mailto:tranthanhhaipm@gmail.com


                                                                                   Hà nội, ngày 20  tháng 3  năm 2018 

Xác nhận của cơ quan                                                            Người khai  

nay  nguyên và Môi trường, Trường 

Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

 

Lâm, Hà Nội 

 

12. Hướng nghiên cứu trong 5 năm gần đây:  

      - Quan trắc,đánh giá chất lượng nước mặt phục vụ mục đích nước tưới cho nông nghiệp,nước 

mặt cho nuôi trồng thủy sản. 

      - Nghiên cứu sử dụng các vật liệu sẵn có trong tự nhiên  và các sản phẩm phụ của quá trình 

sản suất có khả năng hấp phụ các chất hữu cơ và kim loại nặng trong các loại nước thải. 

      - Nghiên cứu khả năng làm sạch môi trường không khí của một số loài thực vật ở các nhà 

máy và các khu công nghiệp. 

      - Nghiên cứu xử lí nước thải của các làng nghề tái chế giấy,dệt nhuộm,sản xuất đậu phụ,sản 

xuất bún,sản xuất miến mì. 

      - Nghiên cứu xử lí nước thải của các nhà máy chế biến thủy hải sản. 

      - Nghiên cứu xử lí nước thải của các cơ sở giết mổ gia súc,gia cầm tập trung. 

      - Nghiên cứu xử lí nước thải sau biogas của các trang trại chăn nuôi. 

13.Các môn học giảng dạy  

         - Đại học: Hóa học đại cương, Hóa học môi trường, các môn thực hành Hóa học 

14. Các tổ chức khoa học và giáo dục tham gia  

15. Các công trình đã công bố  

15.1. Bài báo đăng tạp chí 

16. Hướng dẫn cao học và nghiên cứu sinh 

16.1. Cao học 

16.2. Nghiên cứu sinh 

17. Số lượng văn bằng bảo hộ trí tuệ 

18. Số lượng công trình được áp dụng vào thực tế 

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

chủ trì hoặc tham gia  
 

20. Giải thưởng  

21. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác  

 
  



 

                                                ThS. Trần Thanh Hải 

  

                                                                                                          

  

 


