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LÝ LỊCH KHOA HỌC  

 

1. Họ và tên: Trịnh Quang Huy 

2. Năm sinh: 1975                                        3. Nam/Nữ: Nam 

3. Địa chỉ nhà riêng: Chung cư Berriver N03B1618, 390 Nguyễn Văn Cừ,  Long Biên, 

Hà Nội 

4. Điện thoại: CQ:  ........................... ; NR:   .............................. ; Mobile: 0989801210 

5. Fax:  ........................................... Email: tqhuy@vnua.edu.vn; tqhuy02@gmail.com 

6. Tổ chức làm việc của cá nhân:  

Tên tổ chức: Học Viện Nông nghiệp Việt Nam 

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

Điện thoại người Lãnh đạo:84-024-62617586 

Địa chỉ tổ chức: Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 

7. Học vị cao nhất: Tiến sỹ  Chuyên ngành: Khoa học Môi trường  Năm công nhận: 2004 

8. Học hàm cao nhất: ...........................Ngành: ................................. Năm được 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 

Khoa học môi trường 1998 

Thạc sĩ Đại học khoa học 

tự nhiên – Đại học 

Quốc Gia 

Khoa học môi trường 2000 

Tiến sĩ Đại học Kyushu – 

Nhật Bản 

 

Khoa học môi trường 2004 

Sau tiến sĩ    

 

11. Tên đề tài luận án bảo vệ lấy học vị tiến sĩ: Control of Cadmium uptake by plant by 

using some inorganic for contaminated soil in Omuta, Kyushu, Japan 

 Ngành/chuyên ngành: Khoa học môi trường 

12. Ngoại ngữ: Tiếng anh Trình độ: Thành thạo 

13. Các học phần đảm nhiệm (nếu có): 

mailto:tqhuy@vnua.edu.vn


 - Trình độ đại học: Đánh giá tác động môi trường (2TC), Quy hoạch bảo vệ môi 

trường (2TC), Thực hành đánh giá tác động môi trường (1TC). 

 - Trình độ thạc sĩ: Đánh giá tác động môi trường và rủi ro sinh thái (3TC), chất 

lượng nước và kiểm soát môi trường nước (3TC), Công nghệ xử lý chất thải rắn nâng cao 

(2TC), Kiểm soát chất lượng môi trường không khí (2TC), ngành Khoa học Môi trường 

và Đánh giá tác động môi trường trong nuôi trồng thủy sản, ngành Nuôi trồng thủy sản. 

 - Trình độ tiến sĩ:  

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

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

 - Trình độ đại học: ngành Khoa học môi trường 

 - Trình độ thạc sĩ: ngành Khoa học môi trường 

 - Trình độ tiến sĩ:  

15. Quá trình công tác 

Thời gian 

(Từ năm ... đến năm...) 

Vị trí công 

tác 
Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức 

1999 – 2005 Giảng viên Bộ môn Khoa học 

đất 

ĐH Nông Nghiệp Hà Nội 

2005 – nay Giảng viên Bộ môn Công nghệ 

môi trường 

ĐH Nông Nghiệp Hà Nội 

nay là Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

 

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

TT Tên và nội dung văn bằng  Năm cấp văn bằng 

   

 

17. Số công trình được 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 thưởng(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 hướng dẫn (nếu có): 

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

TT Họ và tên HVCH Năm bảo 

vệ 

Đề tài Cơ sở đào tạo 

1 Trần Thị Hương 

Giang 

2013 Nghiên cứu diễn biến 

chất lượng nước sông 

Nhuệ đoạn chảy qua địa 

phận tỉnh Hà Nam giai 

đoạn 2006 - 2012 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

2 Nguyễn Thị Thu 

Huyền 

2013 Đánh giá diễn biến chất 

lượng môi trường nước 

các hồ để góp phần quản 

lý tài nguyên nước mặt 

trên địa bàn thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang giai đoạn 2007 - 

2012 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

3 Bùi Thị Thủy 2013 Nghiên cứu giải pháp 

thiết kế khu xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt tại xã 

Vũ Tây, huyện Kiến 

Xương, tỉnh Thái Bình 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

4 Lại Thị Thanh Loan 2014 Giải pháp bảo vệ môi 

trường khu mỏ khai thác 

và chế biến đá xã Hà 

Tân, huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

5 Nguyễn Thùy Dương 2015 Đánh giá hiện trạng và 

đề xuất giải pháp cho 

tuyến thu gom, vận 

chuyển chất thải rắn sinh 

hoạt trên địa bàn quận 

Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

6 Bùi Minh Tuấn 2014 Hiện trạng và giải pháp 

nâng cao hiệu quả vệ 

sinh môi trường nông 

thôn trên địa bàn thị xã 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 



Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

7 Mai Thành Đạt 2014 Đánh giá thực trạng và 

đề xuất giải pháp bảo vệ 

môi trường làng nghề tái 

chế kim loại – Bình Yên, 

xã Nam Thắng, huyện 

Nam Trực, tỉnh Nam 

Định 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

8 Thái Đồng Sơn Kỳ 2014 Đánh giá thực trạng 

quản lý chất thải rắn y tế 

phát sinh trên địa bàn 

nội thành, thành phố Hà 

Nội 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

9 Vũ Văn Phương 2014 Đánh giá diễn biến chất 

lượng môi trường nước 

sông Đáy đoạn chảy qua 

địa phận tỉnh Hà Nam 

giai đoạn 2009 - 2013 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

10 Ngô Quang Trường  2014 Nghiên cứu giải pháp 

quản lý chất thải rắn 

công nghiệp tỉnh Bắc 

Giang 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

11 Nguyễn Ngọc Linh 2014 Đánh giá dư lượng hóa 

chất bảo vệ thực vật 

trong đất tại kho thuốc 

bảo vệ thực vật trong đất 

tại kho thuốc bảo vệ 

thực vật Ghềnh Giềng, 

xã An Tường, Tuyên 

Quang và đề xuất một số 

giải pháp xử lý ô nhiễm 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

12 Trương Công Đại 2014 Nghiên cứu hiện trạng 

và xây dựng các giải 

pháp bảo vệ môi trường 

cho một số trang trại 

chăn nuôi lợn tập trung 

huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 



13 Trần Mạnh Toàn 2015 Đánh giá ảnh hưởng tới 

môi trường của một số 

dự án khai thác và chế 

biến quặng Sắt trên địa 

bàn huyện Thanh Sơn, 

tỉnh Phú Thọ. 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

14 Trần Thị Huyền 2015 Đánh giá ảnh hưởng sự 

phát triển các khu công 

nghiệp tới môi trường tại 

thành phố Thái Bình. 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

15 Nguyễn Văn Mạnh 2015 Nghiên cứu giải pháp 

bảo vệ môi trường làng 

nghề nấu rượu Vân Hà, 

huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang. 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

16 Trần Văn Toản 2015 Đánh giá diễn biến và 

phân vùng chất lượng 

không khí cho một số 

nút giao thông lớn trên 

địa bàn thành phố Hà 

Nội 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

17 Chu Thị Trinh 2015 Thiết kế bãi chôn lấp 

chất thải rắn sinh hoạt 

hợp vệ sinh cho huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên. 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

18 Hà Tiến Dũng 2015 Đánh giá ảnh hưởng của 

hoạt động khai thác than 

đến môi trường xã Lục 

Sơn, huyện Lục Nam, 

tỉnh Bắc Giang. 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

19 Đào Thị Hồng 

Nhung 

2015 Đánh giá công tác quản 

lý chất thải nguy hại tại 

một số doanh nghiệp 

thuộc khu công nghiệp 

Khai Quang, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 



20 Phan Đăng Linh 2015 Đánh giá diễn biến chất 

lượng nước sông Mã 

chảy qua đoạn tỉnh 

Thanh Hóa giai đoạn 

2011-2014 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

21 Vũ Hoài Nam 2015 Nghiên cứu đặc trưng 

của khoáng Silicat 2:1 

và ứng dụng sử lý Cr 

trong nước thải ngành 

mạ điện 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

22 Lê Thị Thơ 2015 Nghiên cứu lựa chọn 

giải pháp và thiết kế hệ 

thống xử lý nước thải 

tập trung khu công 

nghiệp Hải Thành, Quận 

Dương Kinh, Thành phố 

Hải Phòng 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

23 Hoàng Thị Đích 2015 Nghiên cứu giải pháp 

quản lý chất thải làng 

nghề trạm bạc Huệ Lai, 

xã Phù Ủng, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

24 Nguyễn Kim Tầu 2015 Nghiên cứu giải pháp tối 

ưu hóa công nghệ đốt 

chất thải rắn y tế nguy 

hại tại xí nghiệp xử lý 

chất thải rắn y tế Tây 

Mỗ, Từ Liêm, Hà Nôi 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

25 Trần Thị Thu Trang 2015 Nghiên cứu giải pháp 

quản lý chất lượng nước 

sông Phan phục vụ tưới 

tiêu nông nghiệp đoạn 

chảy qua địa bàn xã Tề 

Lỗ, Đồng Văn thuộc 

huyện Yên Lạc, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

26 Nguyễn Thị Bắc 2016 Nghiên cứu giải pháp 

nâng cao hiệu quả xử lý 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 



nước thải của nhà máy 

thực phẩm Châu Á 

27 Trần Chung 2016 Điều tra thực trạng quản 

lý khí thải tại các doanh 

nghiệp thuộc khu công 

nghiệp Quế Võ I, tỉnh 

Bắc Ninh 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

28 Lê Hồng Duy 2016 Thiết kế hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt công 

ty trách nhiệm hữu hạn 

may Tinh Lợi 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

29 Đặng An Thạch 2016 Đánh giá ảnh hưởng của 

điểm tồn lưu hóa chất 

bảo vệ thực vật tại công 

ty cổ phần Nicotex 

Thanh Thái, huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

đến con người và môi 

trường 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

30 Phạm Quang Huy 2016 Đánh giá hiện trạng tồn 

lưu Dioxin tại khu vực 

xung quanh sân bay A 

So (Xã Đông Sơn, huyện 

A Lưới, tỉnh Thừa Thiên 

Huế) và đề xuất giải 

pháp bảo vệ và ngăn 

chặn nguy cơ ô nhiễm 

môi trường 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

31 Lê Thái Ninh 2017 Lồng gh p một số chỉ 

tiêu môi trường trong 

phương án điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020 trên địa 

bàn huyện Hoành Bồ, 

tỉnh Quảng Ninh 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

32 Nguyễn Văn Trọng 2017 Nghiên cứu phân loại mức 

độ ô nhiễm nước thải tại 

một số cụm và khu công 

 



nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang 

33 Nguyễn Thành 

Trung 

2017 Đánh giá hiện trạng chất 

lượng môi trường và sức 

khỏe người lao động tại 

một số doanh nghiệp sản 

xuất xi măng 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

34 Nguyễn Việt Vương 2017 Nghiên cứu xác định mức 

độ ô nhiễm các làng nghề 

chế biến lương thực, thực 

phẩm trên địa bàn huyện 

Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 

và đề xuất giải pháp 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

- Danh sách học viên cao học đang hướng dẫn: 

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

1 Nguyễn Thị Thùy 

Linh 

 Đánh giá và phân 

loại nguồn thải, thực 

trạng công tác quản 

lý môi trường trên 

địa bàn huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc 

Giang 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

2 Liễu Thị Phương  Nghiên cứu giải 

pháp quản lý nước 

thải đô thị trên địa 

bàn thành phố Bắc 

Giang 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

3 Nguyễn Lan Hương  Đánh giá hiện trạng 

quản lý chất thải 

chăn nuôi bò sữa tại 

2 xã Tản Lĩnh và 

Vân Hòa, huyện Ba 

Vì, thành phố Hà 

Nội 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

4 Trần Thị Như 

Nguyệt 

 Đánh giá ảnh hưởng 

của biện pháp cải 

tạo đất xám bạc màu 

bằng phân bón tại xã 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 



Lương Phong, Hiệp 

Hòa, Bắc Giang 

 

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

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

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

     

     

- Danh sách nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: 

TT Họ và tên NCS Năm công 

nhận 

Đề tài Cơ sở đào tạo 

1 Nguyễn Ngọc Tú  Nghiên cứu sử dụng 

khoáng vật Tectosilicat 

và Phillosilicat hạn chế 

tính linh động của kim 

loại nặng trong đất 

nông nghiệp tại huyện 

Văn Lâm – tỉnh Hưng 

Yên 

Trường Đại học 

Khoa học tự 

nhiên, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

 

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 Mineralogy and clay 

degradation in grey 

degraded soils of 

Vietnam 

Tác giả Clay Science 2002 

2 Clay Mineralogy 

and Vertical 

Distribution of 

Cadmium in a Soil 

Profile in a 

Reclaimed Paddy 

Field in Kyushu 

Tác giả J.Fac. Agr., Kyushu 

Univ., 47, 447-452, 

2003 

2003 

3 Cadmium Status of 

some soils and 

Tác giả J.Fac. Agr., Kyushu 
Univ., 49, 149-155, 

2004 

2004 



sewage sludge in 

Red River Delta of 

Vietnam 

4 Clay mineralogy, 

chemical properties 

and forms of 

Cadmium in some 

arable soils in Japan 

and Vietnam 

Tác giả J.Clay Science 2004 

5 Control of Cadmium 

uptake by plant by 

using some 

inorganic for 

contaminated soil in 

Omuta, Kyushu 

Japan 

Tác giả J.Soil Sci Plant Anal 2004 

6 Loss of water-

soluble nutrients 

from a cultivated 

slope by occurrences 

of water erosion 

during the rainy 

season in northern 

Vietnam 

Đồng tác giả J.Internationnal 
Agricultural 
Engineering Journal 

2005 

7 Change of inorganic 

nitrogen 

concentrations of 

groundwater in 

farming villages 

around Hanoi during 

latest few years 

Đồng tác giả Bull Inst. Trop. Agri. 
Kyushu Univ 

2005 

8 Kết quả nghiên cứu 

bước đầu về xử lý 

nước thải chứa Pb
2+

 

và Cd
2+

 từ các 

phòng thí nghiệm 

hóa học 

Tác giả Tạp chí khoa học đất 
– Số 25 

2006 

9 Urbanization and Đồng tác giả Bull. Inst. Trop. 2005 



environmental issues 

in Vietnam 

Agri., Kyushu Univ 

10 Sensitivity analysis 

on the daily water 

temperature model 

for paddy fields in 

Red 

river delta, Vietnam 

Đồng tác giả Bull. Inst. Trop. 
Agri., Kyushu Univ, 
Vol 30 

2007 

11 Monitoring of 

inorganic nitrogen in 

surface and ground 

water at the 

intensive farming 

villages of the red 

river delta, Vietnam 

Tác giả Bull. Inst. Trop. 
Agri., Kyushu Univ, 
Vol 30 

2007 

12 Các yếu tố môi 

trường trong sử 

dụng đất bền vững 

Tác giả Nhà xuất bản nông 
nghiệp 

2007 

13 Excessive level of 

inorganic nitrogen in 

groundwater in the 

intensively farmed 

areas of northern 

Vietnam 

Tác giả Communications in 
soil science and plant 
analysis, Vol 39 

2008 

14 Ứng dụng mô hình 

Phreeqc mô phỏng 

quá trình lan truyền 

Cd, Pb trong đất phù 

sa sông Hồng 

Tác giả Tạp chí khoa học đất 
– Số 37 

2011 

15 Ảnh hưởng của chất 

lượng nước đến đa 

dạng sinh học tảo 

cát sống bám trên 

một số hệ thống 

mương thủy lợi 

Đồng tác giả Tạp chí khoa học đất - 
Số 37 

2011 

16 Rule – based 

classification of 

toxic response of a 

Đồng tác giả Benelearn 2012 2012 



freshwater fish to 

contaminated river 

water 

17 Ảnh hưởng của vật 

liệu nano đến sinh 

trưởng của chủng vi 

khuẩn lam 

Microcystis 

aeruginosa 

Tác giả Journal of Science 
and Technology Vol 
53 

2015 

18 Nghiên cứu đặc 

trưng của các hạt 

Nano tự nhiên 

(Nanoclay) và ứng 

dụng hấp thụ Cr
6+

 

trong dung dịch 

Tác giả Tạp chí Kinh tế sinh 
thái – Số 49 

2015 

19 Nghiên cứu quy trình 

thu hồi SiO2 từ vỏ 

trấu bằng phương 

pháp nhiệt phân. 

Đồng tác giả Tạp chí Kinh tế sinh 
thái - Số 50 

2016 

20 Nghiên cứu sử dụng 

Fe3+ và Al3+ để biến 

tính Bentonite Di 

Linh, Lâm Đồng 

Đồng tác giả Tạp chí Kinh tế sinh 
thái – Số 51 

2016 

21 Khảo nghiệm độc 

tính của hóa chất bảo 

vệ thực vật nhóm 

Pyrethroid đến loài 

ốc vặn nước ngọt 

(Angulyagra 

polyzonata) 

Đồng tác giả Tạp chí Khoa học 
nông nghiệp Việt 
Nam – Số 14(6) 

2016 

22 Ứng dụng tảo 

Chlorella vulgaris 

loại bỏ nito và phốt 

pho trong nước thải 

sinh hoạt sau bể tự 

hoại. 

Đồng tác giả Tạp chí Kinh tế sinh 
thái, số 51 

2016 

23 Sử dụng động vật nổi 

chỉ thị cho mức độ 

Đồng tác giả Khoa Học nông 
nghiệp Việt Nam, Tập 
14, số 11, trang 1773-

2016 



dinh dưỡng kênh 

mương thủy lợi trên 

địa bàn huyện Gia 

Lâm, Hà Nội 

1763 

24 Nghiên cứu tuyển 

chọn loài thực vật có 

khả năng hấp thu Pb, 

Zn cao trong đất trên 

địa bàn xã Chỉ Đạo 

và Đại Đồng, Văn 

Lâm, Hưng Yên 

Đồng tác giả Khoa học công nghệ 
Nông nghiệp Việt 
Nam, Số 10 (71), 
trang 66-72 

2016 

 

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 

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) 

Nghiên cứu lồng 

gh p các yếu tố môi 

trường trong quy 

hoạch sử dụng đất 

2005 Cấp nhà nước Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu xây dựng 

quy trình xử lý nước 

thải phòng thí nghiệm 

có chứa kim loại 

nặng 

2006 Cấp bộ Đã nghiệm thu 

Đánh giá hiện trạng 

phát sinh chất thải rắn 

khu vực nông thôn 

trên đại bàn tỉnh Hải 

Dương và đề xuất 

giải pháp 

2011 Cấp tỉnh Đã nghiệm thu 

Điều tra xác định các 

khu vực tồn lưu 

HCBVTV trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang 

2012 Cấp tỉnh Đã nghiệm thu 

Đánh giá thực trạng 

môi trường của các 

2013 Cấp tỉnh Đã nghiệm thu 



trạng trại chăn nuôi 

tập trung trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang 

Điều tra xác định các 

hệ sinh thái đễ bị tổn 

thương trên địa bản 

tỉnh Bắc Giang 

2014 Cấp tỉnh Đã nghiệm thu 

Điều tra xác định các 

khu vực bị ô nhiễm 

trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang và đề xuất giải 

pháp 

2015 Cấp tỉnh Đã nghiệm thu 

Điều chỉnh quy hoạch 

mạng lưới quan trắc 

môi trường tỉnh Bắc 

Giang giai đoạn 2010 

- 2020 

2015 Cấp tỉnh Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu chế tạo 

vật liệu khoáng 

Tectosilicate từ tro 

trấu và ứng dụng 

giảm tính linh động 

của kim loại Pb2+ 

trong đất 

2017 Cấp học viện Chưa nghiệm thu 

 

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

sở dữ liệu ISI 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 chương sách tham khảo có 

mã số chuẩn quốc tế ISBN do các nhà xuất bản nước 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 nước ngoài có phản biện 

thuộc lĩnh vực khoa học liên quan đến đề tài luận án của nghiên cứu sinh. 

 

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     

 



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

tư 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  x  

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

Tham gia giảng dạy học phần tiến sĩ  x 

Tham gia hướng dẫn chính/độc lập cho NCS    x      Hướng dẫn phụ cho NCS  

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017 

Xác nhận của đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 
Người khai 

(họ, tên và chữ ký) 

 

 

 

 

Trịnh Quang Huy 

 


