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1. Họ và tên: Lương Đức Anh      Giới tính: Nam  

2. Ngày, tháng, năm: 10/10/1985 

3. Học hàm:      Năm được phong học hàm:  

     Học vị: Thạc sĩ      Năm đạt học vị:  

4. Chức danh: Giảng viên      Chức vụ:  
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6. Điện thoại: CQ:     ; NR:     ; Mobile: 0969713084  
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8. Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân:  

Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Tên người Lãnh đạo: Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện  

Điện thoại người Lãnh đạo: 024.626.177.55 

Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội 

9. Quá trình đào tạo 

9.1. Tốt nghiệp đại học: 

- Nơi đào tạo:  Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội. 

- Thời gian đào tạo: 2003-2007 

- Hình thức đào tạo: Chính quy 

- Ngành/Chuyên ngành: Khoa học Môi trường 

- Tên luận văn/khóa luận: Phương pháp xác định đường phát thải cơ sở cho các dự án CDM liên quan 

đến thu hồi CH4 tại các bãi rác 

- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 22/6/2007 

9.2. Học cao học và bảo vệ học vị Thạc sĩ: 

- Nơi đào tạo:  Đại học Ghent – Vương quốc Bỉ  Thời gian đào tạo: 2010 - 2012 

- Hình thức đào tạo: Chính quy 

- Ngành/Chuyên ngành: Vệ sinh môi trường (Environmental Sanitation) 

- Tên luận văn: Marine ecosystems exposed to nutrient stress: a network analysis. 

- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 6/7/2012 

9.3. Nghiên cứu sinh và bảo vệ học vị Tiến sĩ: 
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- Nơi đào tạo:  Đại học Ghent    Thời gian đào tạo: 2012 – nay 

- Hình thức đào tạo: Chính quy 

- Ngành/Chuyên ngành: Kỹ thuật sinh học – chuyên ngành công nghệ môi trường. 

- Tên luận án:  

- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: chưa tốt nghiệp 

10. Trình độ ngoại ngữ:  

Tiếng Anh. Trình độ: Tốt  

11. Trình độ tin học:  

12. Các lớp bồi dưỡng 

Lớp bồi dưỡng Nơi đào tạo Thời gian Bằng/chứng chỉ 

    

 

13. Quá trình công tác 

Thời gian 
Vị trí 

công tác 
Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức 

10/2007-

6/2008 

Giảng 

viên 

Bộ môn sinh thái môi trường - 

khoa Tài nguyên và Môi trường 
Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội 

6/2008 đến 

9/2013 

Giảng 

viên  

Bộ môn quản lý môi trường- 

Khoa Tài nguyên và Môi trường 
Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội 

10/2013 – 

4/2021 

Giảng 

viên  

Bộ môn quản lý môi trường – 

Khoa Môi trường 
Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội 

4/2021 – nay 
Giảng 

viên 

Bộ môn quản lý môi trường – 

Khoa Tài nguyên và Môi trường 
Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội 

 

14. Hoạt động đào tạo 

14.1. Các môn học/học phần đảm nhiệm 

Môn học/Học phần Cấp học/Ngành học Thời gian đảm nhiệm 

Quản lý Môi trường Đại học 2008 – nay 

Sản xuất Sạch hơn Đại học 2008 – nay 

Kiểm toán môi trường Đại học 2018 – nay 

Môi trường và lợi thế cạnh tranh của 

doanh nghiệp 

Đại học 2020 – nay 

Thực hành Quản lý môi trường  Đại học 2020 – nay 

Kiểm toán chất thải Đại học 2020 – nay 

Thực tập kiểm toán chất thải Đại học 2020 – nay 

 

14.2. Hướng dẫn cao học 

TT 
Họ và tên 

học viên 
Đề tài luận án 

Cơ sở đào 

tạo 

Thời gian 

đào tạo 

Vai trò 

hướng dẫn 

1.  
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14.3. Hướng dẫn nghiên cứu sinh 

TT 

Họ và tên 

Nghiên cứu 

sinh 

Đề tài luận án 
Cơ sở đào 

tạo 

Thời gian 

đào tạo 

Vai trò 

hướng dẫn 

1.  
     

2.  
     

 

15. Hoạt động nghiên cứu khoa học 

15.1. Lĩnh vực nghiên cứu: mô hình hoá môi trường, quản lý môi trường, đánh giá chất lượng môi 

trường 

15.2. Các công trình khoa học đã công bố 

a) Sách phục vụ đào tạo (giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, hướng dẫn) 

TT 
Năm xuất 

bản 
Tên sách 

Mức độ tham gia  

(chủ biên, đồng 

tác giả, tham gia 

viết một phần) 

Các tác 

giả (Liệt 

kê theo 

thứ tự in 

trên sách) 

Nơi 

xuất 

bản 

Mã số chuẩn 

quốc tế ISBN 

Giáo trình  

1  2012 Quản lý môi 

trường 

Đồng tác giả Hồ Thị 

Lam Trà, 

Lương 

Đức Anh, 

Cao 

Trường 

Sơn 

Nhà 

xuất 

bản 

Nông 

nghiệ

p – 

Học 

viện 

Nông 

nghiệ

p Việt 

Nam 

 

2  2020 Bài giảng Sản xuất 

sạch hơn 

Đồng tác giả Đinh Thị 

Hải Vân, 

Lương 

Đức Anh, 

Nguyễn 

Thị Bích 

Hà 

Nhà 

xuất 

bản 

Nông 

nghiệ

p – 

Học 

viện 

Nông 

nghiệ

p Việt 

Nam 

 

 

b) Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước (chỉ tính các tạp chí có mã số 

chuẩn quốc tế ISSN). 
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TT 

Năm 

công 

bố 

Tên bài báo 

Tên, số, tập (nếu 

có), từ trang …. 

đến trang …., của 

tạp chí 

Mức độ 

tham gia 

(Tác giả 

chính/tham 

gia) 

Các tác 

giả (Liệt 

kê theo 

thứ tự in 

trên tạp 

chí) 

Mã số 

chuẩn 

quốc tế 

ISSN 

 2020 Kiểm toán tác động 

môi trường tại nhà 

máy xử lý rác thải 

rắn Khe Giang, 

thành phố Uông Bí, 

tỉnh Quảng Ninh 

 

Tạp chí khoa học 

và công nghệ Đại 

học Thái Nguyên 

Tham gia Cao 

Trường 

Sơn, 

Nguyễn 

Thế Bình, 

Nguyễn 

Thị Minh 

Thanh, 

Lương 

Đức Anh, 

Nguyễn 

Thanh 

Lâm 

1859-2171 

 2018 Canh tác bền vững 

theo tiếp cận nông 

nghiệp bảo tồn và 

nhận thức của các 

nông hộ trong vùng 

chuyên canh rau tại 

Gia Lâm, Hà Nội 

Tạp chí nông 

nghiệp và phát 

triển nông thôn 

Tham gia Nguyễn Thị 

Hương 

Giang, Cao 

Trường 

Sơn, 

Lương 

Đức Anh 

1859-4581 

 2011 Đánh giá mức độ ô 

nhiễm nước mặt tại 

các trang trại chăn 

nuôi lợn trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên 

Tạp chí Khoa học 

và Phát triển, tập 9 

(số 3), trang 393-

401. 

Tham gia Cao 

Trường 

Sơn, 

Lương 

Đức Anh, 

Vũ Đình 

Tôn, Hồ 

Thị Lam 

Trà 

2588-1299 

 2010 Đánh giá chất 

lượng nước mặt tại 

xã Lai Vu, huyện 

Kim Thành, tỉnh 

Hải Dương 

Tạp chí Khoa học 

và Phát triển, tập 8 

(số 2), trang 296-

303. 

Tham gia Cao 

Trường 

Sơn, 

Lương 

Đức Anh, 

Hoàng 

Khai Dũng, 

Hồ Thị 

Lam Trà. 

2588-1299 

 2007  Dẫn liệu về thành 

phần khoáng vật 

của hợp phần hạt 

mịn trong trầm tích 

bãi bồi ven biển cửa 

sông Đáy, Nam 

Định 

Tạp chí khoa học 

và công nghệ biển, 

tập 7 (số 2), trang 

59-65. 

Tham gia Lưu Đức 

Hải, Lương 

Đức Anh, 

Lưu Đức 

Dũng. 

1859-3097 
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c) Các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài 

STT 

Năm 

công 

bố 

Tên bài báo 

Tên, số, tập 

(nếu có), từ 

trang …. đến 

trang …., của 

tạp chí 

Mức độ 

tham gia 

(Tác giả 

chính/tham 

gia) 

Các tác giả 

(Liệt kê theo 

thứ tự in trên 

tạp chí) 

Phân loại 

chất 

lượng 

tạp chí: 

ISI,  

SCOPUS, 

khác ... 

(nếu có) 

Chỉ 

số IF 

(nếu 

có) 

Chỉ 

số 

H 

(nếu 

có) 

 2021 Impacts of 

effluent from 

different 

livestock farm 

types (pig, 

cow, and 

poultry) on 

surrounding 

water quality: 

a 

comprehensive 

assessment 

using 

individual 

parameter 

evaluation 

method and 

water quality 

indices 

Environmental 

Science and 

Pollution 

Research 

Tác giả 

liên hệ 

Cao, S.T., 

Tran, H.P., 

Le, H.T.T., 

Bui, H.P.K., 

Nguyen, 

G.T.H., 

Nguyen, L.T., 

Nguyen, B.T., 

Luong, A.D. 

ISI 3.1 

(2019) 

 

 2020 Quantifying 

the primary 

biotic resource 

use by 

fisheries: A 

global 

assessment 

Science of the 

Total 

Environment 

719:137352 

Tác giả 

chính 

Luong, A.D., 

Dewulf, J., De 

Laender, F. 

ISI 
6.6 

(2019) 

 

 2018 A pragmatic 

framework to 

score and 

inform about 

the 

environmental 

sustainability 

and nutritional 

profile of 

canteen meals, 

a case study 

on a university 

canteen. 

Journal of 

Cleaner 

Production 

187:672–686 

Tham gia Schaubroeck, 

T., Ceuppens, 

S., Luong, 

A.D., Benetto, 

E., De 

Meester, S., 

Lachat, C., 

Uyttendaele, 

M., 

ISI 6.4 

(2018) 

 

 2015 Re-evaluating 

Primary Biotic 

Resource Use 

Environmental 

Science & 

Technology 

Tác giả 

chính 

Luong, A.D., 

Schaubroeck, 

T., Dewulf, J., 

ISI 5.4 

(2015) 
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STT 

Năm 

công 

bố 

Tên bài báo 

Tên, số, tập 

(nếu có), từ 

trang …. đến 

trang …., của 

tạp chí 

Mức độ 

tham gia 

(Tác giả 

chính/tham 

gia) 

Các tác giả 

(Liệt kê theo 

thứ tự in trên 

tạp chí) 

Phân loại 

chất 

lượng 

tạp chí: 

ISI,  

SCOPUS, 

khác ... 

(nếu có) 

Chỉ 

số IF 

(nếu 

có) 

Chỉ 

số 

H 

(nếu 

có) 

for Marine 

Biomass 

Production: A 

New 

Calculation 

Framework. 

49:11586–

11593 

De Laender, 

F. 

 2014 Inferring time-

variable 

effects of 

nutrient 

enrichment on 

marine 

ecosystems 

using inverse 

modelling and 

ecological 

network 

analysis 

Science of the 

Total 

Environment 

493:708–718. 

Tác giả 

chính 

Luong, A.D., 

De Laender, 

F., Olsen, Y., 

Vadstein, O., 

Dewulf, J., 

Janssen, C.R. 

ISI 4.1 

(2014) 

 

 2013 Evaluation of 

Water 

Pollution 

Caused by 

Different Pig–

Farming 

Systems in 

Hungyen 

Province 

Journal of the 

Faculty of 

Agriculture – 

Kyushu 

University 

58:159–165 

 

Tham gia Ho, T.L.T., 

Cao, T.S., 

Luong, D.A., 

Vu, D.T., 

Kurosawa, K., 

Egashira, K. 

ISI 0.2 

(2013) 

 

d) Các báo cáo tại hội nghị (HN), hội thảo (HT) trong nước 

TT 
Tên, thời gian và 

địa điểm HN/HT 

Tên báo cáo khoa học 

được đăng trong kỷ yếu 

Mức độ 

tham gia 

(Tác giả 

chính/tham 

gia) 

Các tác giả 

(Liệt kê 

theo thứ tự 

in trên kỷ 

yếu) 

 Mã số 

chuẩn quốc 

tế ISBN của 

Proceedings 

(nếu có) 

1.       

2.       

 

e) Các báo cáo tại HN, HT quốc tế 

TT 
Tên, thời gian và 

địa điểm HN/HT 

Tên báo cáo khoa học 

được đăng trong kỷ yếu 

Mức độ 

tham gia 

(Tác giả 

Các tác giả 

(Liệt kê theo 

thứ tự in trên 

 Mã số 

chuẩn quốc 

tế ISBN của 
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chính/tham 

gia) 

kỷ yếu) Proceedings 

(nếu có) 

3.  5th International 

conference on 

Green and 

Sustainable 

Innovation 

(ICGSI 2015) – 

Thailand 

Re-evaluating primary 

biotic resource use for 

aquatic biomass 

production: a new 

calculation framework 

Tác giả 

chính 

Luong, 

A.D., 

Schaubroeck, 

T., Dewulf, 

J., De 

Laender, F. 

 

 

f) Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài) 

TT 
Thời gian 

thực hiện 
Tên chương trình, đề tài 

Cấp quản 

lý đề tài 

Trách 

nhiệm 

Kết quả 

nghiệm 

thu 

I Đề tài 

1 2019-2020 

Ứng dụng kỹ thuật kiểm toán chất 

thải và đề xuất các giải pháp giảm 

thiểu chất thải trong chăn nuôi lợn 

Bộ 

Thành 

viên 

tham gia 

Chưa 

nghiệm 

thu 

2 2020-2022 

Nghiên cứu đề xuất hướng dẫn kỹ 

thuật xác định nguyên nhân và thiệt 

hại kinh tế do tình trạng thuỷ sản 

chết hàng loạt nhằm giải quyết 

xung đột môi trường 

Bộ 

Chủ trì 

nhiệm 

vụ 

Đang 

thực 

hiện 

II Dự án 

1      

2      

III Nhiệm vụ KH&CN khác 

1      

2      

 

g) Bằng phát minh, sáng chế 

STT 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

Tên bằng  

Số Quyết 

định/Số văn 

bằng 

Tên cơ quan 

cấp 
Số tác giả 

1.       

2.       

 

h) Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước 

STT 

Ngày, 

tháng, 

năm cấp 

Hình thức và nội dung 

giải thưởng 

Số Quyết định 

Tổ chức đã trao tặng 

1.      

2.      

https://biblio.ugent.be/publication/7244100
https://biblio.ugent.be/publication/7244100
https://biblio.ugent.be/publication/7244100
https://biblio.ugent.be/publication/7244100
https://biblio.ugent.be/publication/7244100


15.3. Những thông tin về các hoạt động khác trong nghiên cứu khoa học 

TT Tên tổ chức Tên hoạt động  Vai trò tham gia 

1.     

2.     

                                                                     Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2021 

 

Xác nhận của đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 

Người khai 

(Họ, tên và chữ ký) 

 

 

 

 

 

Lương Đức Anh 

 

 

 

 


