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BỘ                                    

Học      Nông nghi p          

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ    ĨA    T NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I- THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên: ĐINH HỒNG DUYÊN  Giới tính: Nữ 

Năm sinh: 28 - 03 - 1981 

Nơi sinh: Huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

Địa chỉ thường trú: Nhà A2-D3, Khu Đô hị Đặng Xá, huyện Gia Lâm Hà Nội 

Dân tộc: Kinh                                         Tôn giáo: Không 

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Vi sinh vật - Khoa Môi trường  

         việ  Nông nghiệp Việt N   

Học vị: Tiến sĩ        Mã: 15 111        H  số lương: 4.44 

Năm công tác: 2004     Số năm công tác: 13 năm 

Địa chỉ: Bộ môn Vi sinh vật - Khoa Môi trường -     việ  Nô g  ghiệ  Việt N   - Trâu 

Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội 

Đi n thoại Di động: 0943.300.888 và  0966280381 

Fax:  84 (04) 38276554 ;      Email: dhduyen@vnua.edu.vn or dinhhongduyen@gmail.com  

II- QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Trường Đại h c Khoa h c Tự nhiên, Đại h c Quốc Gia Hà nội 

Ngành h c: Công nghệ Sinh h c  Chuyên ngành: Vi sinh vật 

Niên h c: 9/1999 - 6/2003 

Tê  đề tài: Nghiên cứu khả  ă g  hống u của nấm Linh chi (Ganoderma lucidum) trên chuột thí 

nghiệm. 

2. Cao học 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Trường Đại h c Khoa h c Tự nhiên, Đại h c Quốc Gia Hà nội 

Ngành h c: Sinh h c  Chuyên ngành: Vi sinh vật 

Niên h c: 12/2003 - 12/2005 

Tê  đề tài: Thành phần và một số hoạt chất sinh h c của nấm Linh chi (Ganoderma lucidum) 

3. Tiế  sĩ 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Trường Đại h c Khoa h c Tự nhiên, Đại h c Quốc Gia Hà nội 

Ngành h c: Sinh h c  Chuyên ngành: Vi sinh vật 

Tên luận án: Tuyển ch n vi sinh vật có khả  ă g  hâ  giải phế phụ phẩm sau thu hoạ h để tạo chế 

phẩm dùng trong sản xuất phân bón hữu  ơ tại đồng ruộng 

Niên h c: 12/2006 - 08/2011   Ngày bảo vệ: 29/8/2011 

4. Ngoại ngữ: Tiếng Anh 

mailto:dhduyen@vnua.edu.vn
mailto:dinhhongduyen@gmail.com
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

8. Chương trình ngắn hạn 

Tên Nơi h c Thời gian Nội dung h c 

Khoá h c ngắn hạn về công 

nghệ trong nông nghiệp cho 

giảng viên thuộc khối ngành 

sinh h c nông nghiệp 

Ba Lan 19.10.09 - 

19.12.09 

Nghiên cứu về quá trình ủ 

phân 

    

 

9. Quá trình công tác 

Thời gian Nơi công tác Công vi c đảm nhi m 

Từ 10/2004 - 2/2007 Bộ môn Nông hoá - Vi sinh 

vật - Khoa Đất & Môi trường - 

Trường Đại h c Nông nghiệp 

Hà nội 

Giảng viên 

2/2007 - 10/2007 Bộ môn Nông hoá - Vi sinh 

vật - Khoa Tài nguyên & Môi 

trường - Trường Đại h c Nông 

nghiệp Hà nội 

Phó bộ môn, Giảng viên 

10/2007 - 6/2015 Bộ môn Vi sinh vật - Khoa 

Môi trường -     việ  Nô g 

 ghiệ  Việt N   

Phó bộ môn, Giảng viên 

6/2015 - nay Bộ môn Vi sinh vật - Khoa 

Môi trường -     việ  Nô g 

 ghiệ  Việt N   

Trưởng bộ môn, Giảng viên 

 

10. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia  

 

Stt 
Tên đề tài nghiên cứu/Lĩ h vực ứng dụng Cấp quản lý 

Thời 

gian 

Trách 

nhi m 

1 
Xử lý rác thải sinh hoạt khu dân cư trường Đại 

h c Nông nghiệp I Hà nội 

Nghị định thư 

Việt Nam - Ý - 

Áo 

2003-

2004 
Tham gia 

2 Xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh vật 

xử lý tàn dư thực vật trên đồng ruộng thành phân 

 hữu cơ tại chỗ bón cho cây trồng 

Cấp Bộ 

B2004-32-66 

2004-

2005 
Tham gia 

3 Phân lập tuyển ch n giống vi sinh vật mới và 

xây dựng quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh 

vật bón cho cây trồng 

Cấp Bộ 

B2006-11-23 

2006-

2007 
Tham gia 

4 Áp dụng công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ tại 

chỗ từ phế thải đồng ruộng bằng phương pháp 

sinh h c bón cho cây trồng và  góp phần giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường  tỉnh Hải Dươ g 

Cấp tỉnh 

MT.20.ĐHNN1-

08 

2008 Thư ký 

5  uy h ạ h  ả  vệ  ôi trườ g huyệ  Tiê  Yê , 

tỉ h  uả g Ni h đế   ă  2020, tầ   h   đế  

 ă  2030 

 ấ  huyệ  
2012-

2013 
Tham gia 

6  uy h ạ h  ả  vệ  ôi trườ g th  h  hố Uô g 

  , tỉ h  uả g Ni h đế   ă  2020, tầ   h   

đế   ă  2030 

 ấ  Th  h  hố 
2012-

2013 
Tham gia 
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7 Nghiê   ứu sả  xuất v  sử dụ g  hâ  hữu  ơ từ 

 hụ  hẩ  quả vải tại vù g Lụ  Ngạ  -  ắ  

Gi  g” 

 ấ   ộ 

B2014-11-47 
2014 Tham gia 

8 Nghiên cứu biện pháp canh t   để nâng cao hiệu 

quả trồng cây phi lao tại huyện Quả g Xươ g, 

tỉnh Thanh Hóa 

 ấ  Trườ g 

T2014-04-09-VB 
2014  hủ tr  

9 Nghiê   ứu xử    r   thải si h h ạt v   hụ 

 hẩ   ô g  ghiệ       hâ      hữu  ơ trồ g 

 ây r u  ồ g tơi 

 ấ  Trườ g 

T2013-04-16 
2014 Tham gia 

10 Xây dựng mô hình trình diễn sản xuất lúa theo 

nguyên tắc sản xuất hữu  ơ trê  địa bàn tỉnh Hải 

Dươ g (sử dụng nguồn chất thải  hă   uôi gi  

súc gia cầm) 

 ấ  Tỉ h 

 ải Dươ g 

NN.04.HVNN.17-

18 

2017-

2018 
Tham gia 

11 Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh, than 

bùn trong xử lý phân gà thành phân hữu  ơ 

 ấ  Trườ g 

T2018-04-33 
2018 Chủ trì 

12 Phân lập, tuyển ch n một số    i vi  huẩn lam 

có khả  ă g  ố đị h  itơ     giố g để sả  xuất 

 hâ      si h h    h  sản xuất lúa 

Cấ  trường 2019 Thư    

13 Nghiê   ứu  hả  ă g xử     ướ  thải si h h ạt 

thu hồi điệ   ă g v   h  si h h    ằ g  i  

nhiên liệu vi sinh (microbial fuel cells)  

Nafosted 2019 Thư    

14 Nghiên cứu sản xuất phân gà thành phân bón 

hữu  ơ-vi sinh dạng viên nén tại tỉnh Phú Th  

01/ĐT-

CTUD.PT/2020 

2020-

2021 
Chủ trì 

 

11. Các công trình khoa học đã công bố 

11.1. Giáo trình 

1. Nguyễ  Xuâ  Th  h, Vũ Thị Hoàn, Nguyễn Thị Minh, Đinh Hồng Duyên (2007), Thực tập Vi 

sinh vật chuyên ngành, NXB Nông nghiệp. 

2. Nguyễ  Xuâ  Th  h, Vũ Thị Hoàn, Đinh Hồng Duyên, Nguyễn Thế    h, Vũ Thị Xuân 

Hương (2010), Giáo trình Công nghệ Vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp, Nhà xuất bản 

Khoa h c Tự nhiên và công nghệ. 

3. Nguyễ  Xuâ  Th  h, Vũ Thị Xuân Hương, Phan Quốc Hưng, Đoàn Văn Điếm, Phan Trung 

Quý, Đinh Hồng Duyên, Nguyễn Thế Bình (2011), Giáo trình Công nghệ sinh h c xử lý môi 

trườ g, NX  L   động - Xã hội. 

4 Nguyễ  Xuâ  Th  h, Vũ Thị Xuâ   ươ g, Đ  h  ồng Duyên, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Tú 

Điệp, Nguyễn Xuân Hòa, Phan Quố   ư g (2015). Bài giảng Công nghệ sinh h c trong bảo vệ 

 ôi trường, NXB NN 

 

11.2. Bài báo 

1. Nguyễn Thị Chính, Phạm Thuỳ Linh, Đinh Hồng Duyên, Bùi Thị Hoà, Nguyễn Thị Khoa 

(2006), “Một số thành phần và hoạt chất sinh h c của nấm búp Agaricus blazei nuôi trồng ở 

Việt Nam, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 11, tr. 43-45. 

2. Nguyễ  Xuâ  Th  h, Đ  h  ồng Duyên, Nguyễ  Tuấ   ù g, Nguyễ  Vĩ h Sơ  (2009), 

“ iệu quả  ủ  quy tr  h xử    v  t i  hế  hế thải h  h tỏi th  h  hâ  hữu  ơ      h   ây trồ g 

ở huyệ  N   S  h th  h  hố  ải Dươ g”, Tạp chí Khoa học Đất. Số 32, tr. 50-53. 
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3. Đ  h  ồng Duyên, Nguyễn Xuâ  Th  h (2010), “Phâ   ập tuyển ch n vi sinh vật để xử lý phế 

thải trê  đồng ruộ g”, Tạp chí Khoa học Đất, Số 34, tr. 68-73 

4. Đ  h  ồng Duyên, Phạm Thị Thảo Nguyên, Phạm Thuý Kiều (2010), “Đ  h gi  đặc tính sinh 

h   v  định tên nấm dùng trong xử lý phế thải nông nghiệ ”, Tạp chí Khoa học và Phát triển. 

Số 8 (2), tr. 287-295. 

5. Đinh Hồng Duyên, Nguyễn Xuân Hoà, Nguyễn Xuân Thành (2011), "Nghiên cứu xạ khuẩn có 

khả năng phân giải xenluloza dùng trong xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp", Tạp chí Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn, Số 4, tr. 17-22. 

6. Đ  h  ồ    u   , Nguyễ  Thế    h, Nguyễ  Xuâ      (2014), “Kết quả đ  h gi  hiệ  trạ g 

 ôi trườ g huyệ  Tiê  Yê , tỉ h  uả g Ni h”, Tạp chí Khoa học     h t t iể , Tậ  12, số 1-

2014, tr 32-42 

7. Nguyễ  Thế    h, Đ  h  ồ    u   , Nguyễ  Xuâ  Th  h (2014), “ iệ  trạ g v   ột số yếu 

tố  ôi trườ g th  h  hố Uô g   , tỉ h  uả g Ni h”, Tạp chí Khoa học  ất         t    -72. 

8. Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thu Hà, Nguyễ  Vă  Th o, Nguyễn Thành Trung, Đ  h  ồng 

Duyên (2015), Nghiên cứu ả h hưởng của chế phẩ  vi si h đến chất  ượng phân ủ từ rác thải 

sinh hoạt, Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 9, tr 40-45. Tháng 5. 

9. Đ  h  ồng Duyên, Nguyễ  Tú Điệp (2015), Nghiên cứu ả h hưởng của một số biện pháp canh 

t   đến tính chất nông sinh h   đất cát ven biển trồng cây phi lao huyện Quả g Xươ g, tỉnh 

Thanh Hóa, Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 11, tr 107-114. Tháng 5 

10. Đ  h  ồng Duyên, Nguyễn Thế    h, Vũ Th  h  ải (2015), Tuyển ch   v  đ  h gi   hả 

 ă g sử dụng xạ khuẩ  để xử lý phụ phẩm sau thu hoạch quả vải, Tạp chí Nông nghiệp & Phát 

triển nông thôn, số 15, tr 42-48. Tháng 9 

11. Nguyễn Thế Bình, Đ  h  ồng Duyên, Lý Thị Thu Hà (2015), Ứng dụ g  ô h  h SWAT để 

xây dựng bả  đồ xói mòn, sạt lở đất và dự      guy  ơ sạt lở tại 3 bãi xả thải than của thành 

phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Tạp chí Khoa h   đất, số 46, tr 22-27. Tháng 10. 

12. Đặng Thị Vân, Đ  h  ồng Duyên (2017), Ý thức bảo vệ  ôi trường của sinh viên h c viện 

Nông nghiệp Việt Nam, Tạp chí Tâm lý h c xã hội, số 9-2017, tr 33-40. Tháng 7. 

13. Đ  h  ồng Duyên, Nguyễn Thế    h, Vũ Th  h  ải (2017), Tuyển ch n vi khuẩn có khả 

 ă g  hâ  huỷ phế phụ phẩm sau thu hoạch quả vải, Tạp chí Khoa h   Trườ g Đại h c Cần 

Thơ, Tập 53, Phần B (2017): 61-70. Tháng 11. 

14. Nguyễ  Tú Điệp, Cao Kỳ Sơ , Đi h  ồng Duyên (2018), Hiện trạng hệ vi sinh vật phân giải 

lân trên một số loại đất phù sa trồ g  ú   ướ  vù g đồng bằng sông Hồng, Tạp chí khoa h c 

trườ g Đại h c Cầ  Thơ, Tập 54, số 7B, D, trang 79-85. ISSN:1859-2333 

15. Đặng Quang Hà, Đ  h  ồng Duyên, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễ  Đă g Mi h  h  h 

(2018), Đ  h gi  ả h hưởng của chế phẩm nấm rễ nội cộng sinh Arbuscular mycorrhiza (AM) 

 ê   ây đậu tươ g tr  g điều kiệ    h   ưới, Tạp chí Khoa h c Công nghệ nông nghiệp Việt 

Nam, Số 8 (93), trang 52-56. 

16. Đặng Thị Vâ , Đi h  ồng Duyên (2019), Ý thức bảo vệ  ôi trường củ   gười dâ  tr  g  hă  

nuôi gà tại huyệ   hươ g Mỹ, thành phố Hà Nội, Tạp chí Tâm lý h c xã hội, số 01/2019, tr 

94-104. ISSN: 0866-8019. 

11.3. Hội thảo, Kỷ yếu 
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1. L  L   Phươ g, Nguyễn Thị Chính, Phạm Thùy Linh, Đ  h  ồng Duyên, Nguyễ  Đức Hiền 

(2004), "Đ  h gi  tỷ lệ nhiễm virut viêm gan B (HBV) khám tại bệnh viện giao thông vận tải 1 

Hà Nội và sử dụng  nấm Linh cho cho bệnh nhân viêm gan", Kỷ yếu hội thảo khoa học các nhà 

khoa học nữ với sự phát triển khoa học & công nghệ, tr 112-116. 

2. Nguyễn Thị Quỳ, Hoàng Thị Mỹ Nhung, Đ  h  ồng Duyên (2004), "Ả h hưởng của 

polysaccharide chiết từ quả thể và sinh khối sợi nấm Linh Chi (Ganoderma lucidum) nuôi trồng 

lên tr  g  ượng và thời gian sống thêm của chuột nhắt trắng Swiss mang u báng Sarcoma 180", 

Hội nghị Khoa học nữ lần thứ 9, tr 215-222. 

3. Nguyễn Thị  h  h, Vũ Th  h  ô g, L  L   Phươ g, Đ  h Hồng Duyên, Phạm Thùy Linh 

(2004), "Nghiên cứu một số thành phần và hoạt chất sinh h c của nấm Linh chi Ganoderma 

lucidum nuôi trồng ở Việt Nam", Hội nghị Khoa học nữ lần thứ 9, tr 13-21. 

4. Nguyễn Xuân Thành, Đ  h  ồng Duyên, Vũ Thị Xuâ   ươ g, Nguyễn Thế Bình (2010), 

“Đ  h gi  hiệu quả của chế phẩm vi sinh vật trong xử lý và tái chế phế thải nông nghiệp thành 

phân hữu  ơ      h   ây trồ g”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Đất   ước    di h dưỡng trong hệ 

th ng canh tác Việt Nam - T ườ g Đại học Nông nghiệp Hà Nội, tr. 65-72. 

5. Đ  h  ồng Duyên, Nguyễn Thế Bình, Nguyễ  Tú Điệp, Nguyễ  Xuâ  Th  h (2011), "Định 

tên và tuyển ch n vi sinh vật để sản xuất chế phẩm xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp thành 

phân hữu  ơ      h   ây trồng", Kỷ yếu hội thảo khoa học Quản lý tổng hợp tài nguyên thiên 

nhiên, bảo vệ môi t ường vì sự phát triển bền vững - T ườ g Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 

tr215-225. 

6. Dinh Hong Duyen, Nguyen The Binh, Vu Thanh Hai (2014), Microorganism isolation, 

selection for decomposing post harvest litchi waste (Litchi chinensis) in Luc ngan, Bac Giang 

 r vi  e, W r sh     : “Effe tive    d, w ter use i   gri u ture   d  r te ti    f rur   

e vir   e t i  Viet N     d J    ”. 

7. Nguyễn Tú Điệp, Đinh Hồng Duyên, Cao Kỳ Sơn (2016), Status of phosphorus solubilizing 

microorganisms in some kind of alluvial soils cultivating wet rice, Proceedings International 

Conference on Agriculture development in the context of international intergration: 

Opportunities and Challenges (ICOAD), December 7-8, Ha Noi, VietNam. 

8. Đ  h  ồng Duyên, Nguyễn Thị Khánh Huyền, Phùng Chí Công, Chu Anh Tiệp (2018), Ý thức 

bảo vệ  ôi trường củ   gười dân trong quản lý rác thải sình hoạt tại xã Bắc Lý, huyện Hiệp 

Hoà, tỉnh Bắc Giang, Kỷ yếu Hội thảo khoa h c nữ cán bộ viên chứ   ă  2018, Nh  xuất bản 

h c viện nông nghiệp. 

12. Số học viên cao học đã hướng dẫn bảo v  thành công Luậ   ă   hạc sĩ (chu      à h):  

TT H  v  tê  

    viê  

Nă  

bảo vệ 

Đề tài  ơ sở đ   tạo 

1 Nguyễ  Vă  

   h 

2014 Phâ   ậ , tuyể   h   vi si h vật     hả 

 ă g  hâ  giải  ạ h xe  u  z  từ  hế  hụ 

 hẩ   ô g  ghiệ  

Kh   Môi trườ g, 

    việ  Nô g 

 ghiệ  Việt N   

2 Nguyễn 

Hồng Thái 

2015 Phân lập tuyển ch n một số chủng vi sinh 

vật để xử lý phụ phẩm nông nghiệp tạo 

Kh   Môi trườ g, 

H   việ  Nô g 
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nguồn phân bón hữu  ơ ở Hà Nam  ghiệ  Việt N   

3 Hoàng Thị 

Nhung 

2015 Đ  h gi  hiện trạ g  ôi trường làng nghề 

Đậu Trà Lâm, xã Trí Quả, huyện Thuận 

Thành, tỉnh Bắc Nin 

Kh   Môi trườ g, 

    việ  Nô g 

 ghiệ  Việt N   

4 Đỗ Minh 

Hạnh 

2015 Phân lập tuyển ch n vi sinh vật để sản 

xuất chế phẩm sinh h c xử lý phụ phẩm 

sau thu hoạch quả vải 

Kh   Môi trườ g, 

    việ  Nô g 

 ghiệ  Việt N   

5 Đi h Thị 

Thu Hiền 

2016 Đ  h gi  hiện trạ g  ôi trường làng nghề 

tái chế  hô  Vă  Mô  - huyện Yên 

Phong - tỉnh Bắ  Ni h v  đề xuất một số 

biện pháp quản lý 

Kh   Môi trườ g, 

    việ  Nô g 

 ghiệ  Việt N   

6 Đ   Tr ng 

Anh 

2017 Nghiên cứu khả  ă g t i sử dụng phế thải 

sau hệ thố g  i  t i et  hô để phục vụ sản 

xuất nông nghiệp 

Kh   Môi trườ g, 

    việ  Nô g 

 ghiệ  Việt N   

7 Đặng Thị 

Phúc 

2017 Đ  h gi  hiện trạng quản lý chất thải rắn 

cụm công nghiệp Tân Quang, tỉ h  ư g 

Yên 

Kh   Môi trườ g, 

    việ  Nô g 

 ghiệ  Việt N   

8 Nguyễn Thu 

Trang 

2016 Đ  h gi  thực trạng quản lý, sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông 

nghiệp tại Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

Kh   Môi trườ g, 

    việ  Nô g 

 ghiệ  Việt N   

9 Vũ    h 

Chiến 

2017 Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác thẩ  đị h v  đ  h gi  t   động 

 ôi trường tại các khu công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hoá gi i đ ạn 2011 - 

2016 

Kh   Môi trườ g, 

    việ  Nô g 

 ghiệ  Việt N   

10 Nguyễn 

Quang Bảo 

2018 Đ  h gi  thực trạng công tác quản lý môi 

trường tại nhà máy chế biến thứ  ă   hă  

nuôi của công ty cổ phần tậ  đ    

DABACO Việt Nam tại cụm công nghiệp 

Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh. 

Kh   Môi trườ g, 

    việ  Nô g 

 ghiệ  Việt N   

11 Tạ Minh 

Hoàng  

2018 Đ  h gi  thực trạ g v  đề xuất giải pháp 

nâng cao hiệu quả bảo vệ   ôi trường tại 

Công ty TNHH dệt nhuộm Jasan Việt 

Nam, KCN Phố Nối B, tỉ h  ư g Yê  

Kho  Môi trườ g, 

    việ  Nô g 

 ghiệ  Việt N   

12 Trần Mạnh 

Hào 

Đ  g 

thực 

hiện 

Nghiên cứu xử lý phụ phẩm sau thu hoạch 

cây gai xanh (Boehmeria nivea (L.) 

Gaudich) thành phân hữu  ơ 

Kh   Môi trườ g, 

    việ  Nô g 

 ghiệ  Việt N   

13 Đặng Việt 

Dũ g 

Đang 

thực 

hiện 

Đ  h gi  hiệu quả của trạm xử     ước rỉ 

rác tại  ãi r    hường Xuân Hòa, thành 

phố Phúc Yên, tỉ h Vĩ h Phú  

Kh   Môi trườ g, 

    việ  Nô g 

 ghiệ  Việt N   

14 Lê Thị Việt 

Hà 

Đ  g 

thực 

Đ  h gi  thực trạng công tác quả      ước 

thải tại KCN dệt may Phố Nối  , xã Nghĩ  

Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉ h  ư g Yê  

Kh   Môi trườ g, 

    việ  Nô g 

 ghiệ  Việt N   
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hiện 

 

13. Lĩ h  ực nghiên cứu chuyên sâu 

- Xử lý chất thải rắn hữu  ơ (r   thải sinh hoạt, phụ phẩm nông nghiệp, chất thải từ  hă   uôi, 

chất thải hữu  ơ  ô g  ghiệ …),  ước thải, … ằng công nghệ sinh h c, công nghệ vi sinh. 

- Nghiên cứu ứng dụng Vi sinh vật và các sản phẩm, chế phẩm từ vi sinh vật trong: Sản xuất nông 

nghiệp (sản xuất phân bón, chế phẩm vi sinh vật cải tạ  đất, phòng bệnh cây trồ g…);  ô g 

nghiệ   ươ g thực, thực phẩm,.... 

- Đ  h gi  t   độ g  ôi trường, hiện trạ g  ôi trường v  đề xuất  hươ g   , giải pháp bảo vệ 

 ôi trường. 

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm. 

 Hà Nội, ngày  21  tháng 01 năm 2019 

 Người khai ký tên 

 

 

 

 

     Đinh Hồng Duyên 

 

 

 

                                                                                           

 


