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I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên:  NGUYỄN XUÂN HÒA  Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 21/11/1987  Nơi sinh: Hưng Yên 

Quê quán: Hưng Yên  Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                    

Năm, nước nhận học vị: 2018, Nhật Bản 

Chức danh: Giảng viên  Năm bổ nhiệm: 2012 

Đơn vị công tác: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số 9, đường F, tổ dân phố Thành Trung, Trâu Quỳ, 
Gia Lâm, Hà Nội    

Điện thoại liên hệ: 0388389187 

Fax:  84 24 6 261 8491                                                                    

Email: nxhoa@vnua.edu.vn; nxhoa.hua@gmail.com 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

- Hệ đào tạo: Chính quy 

- Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (Nay là Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam) 

- Ngành học: Môi trường   

- Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2010 

2. Thạc sĩ: 

- Ngành/chuyên ngành: Khoa học Môi trường. - Năm cấp bằng: 2012 

- Nơi đào tạo:  

- Tên luận văn: Đánh giá thực trạng môi trường nuôi trồng thuỷ sản tại thị xã Chí Linh, 
tỉnh Hải Dương và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường. 

 



3. Tiến sĩ: 

- Ngành/chuyên ngành: Khoa học Môi trường và Khoa học sinh học Biển/Công nghệ sinh 
học Môi trường.    

- Năm cấp bằng: 2018 - Nơi đào tạo: Nhật Bản 

- Tên luận án: Diversity, molecular phylogeny and taxonomy of black terrestrial 
cyanobacteria from Okinawa. 

4. Ngoại ngữ: 1. Tiếng anh 

 

Mức độ sử dụng: Tốt 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Đơn vị công tác Công việc đảm nhiệm 

Từ 2012 đến 2013 
Khoa Tài nguyên & Môi trường - 
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

Giảng viên 

Từ 2014 đến nay 
Khoa Môi trường - Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam 

Giảng viên 

Từ 2016 đến 3/2018 Trường Đại học Ryukyus, Nhật Bản 

Giảng viên thỉnh giảng 

Nghiên cứu viên 

Trợ lý nghiên cứu giáo sư 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1.  Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia 

T
T 

Tên đề tài nghiên cứu 
Thời 
gian 

Kết quả 
nghiệm 

thu 

1 
Phân lập, tuyển chọn một số loài vi khuẩn lam có khả năng cố định 
nitơ làm giống để sản xuất phân bón sinh học cho sản xuất lúa 

2019/
2020 

Tốt 

2 
Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước và xả thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

2014/
2015 

Tốt 

3 
Điều tra, đánh giá thoái hoá đất kỳ đầu phục vụ công tác quản 
lý Nhà nước tỉnh Thái Bình 

2014/
2015 

Tốt 

4 
Điều tra, tổng hợp, đề xuất kế hoạch phục hồi các hệ sinh thái 
đất ngập nước ở những vùng dễ bị tổn thương về môi trường 
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

2014/
2015 Tốt 

5 
Điều tra, đánh giá môi trường chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc 
Giang 

2014/
2015 

Tốt 



6 Phân tích, đánh giá chất lượng đất 2 đảo Côn Đảo và Phú Quý 
2014/
2015 

Tốt 

7 
Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường cơ sở chăn nuôi gia 
súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

2013/
2014 

Tốt 

8 
Quy hoạch bảo vệ môi trường thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

2013/
2014 

Tốt 

9 
Quy hoạch bảo vệ môi trường thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng 
Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

2013/
2014 

Tốt 

10 
Quy hoạch bảo vệ môi trường thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng 
Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 

2013/
2014 

Tốt 

11 
Quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 
Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 

2013/
2014 

Tốt 

12 
Quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh 
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 

2013/
2014 

Tốt 

13 
Quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng 
Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 

2013/
2014 

Tốt 

14 
Quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh 
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 

2013/
2014 

Tốt 

15 
Điều tra.đánh giá thoái hóa đất kỳ đầu phục vụ nhiệm vụ công 
tác quản lý Nhà nước, tỉnh Thanh Hóa 

2013/
2014 

Tốt 

16 Khảo sát môi trường huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 
2013/
2014 

Tốt 

17 
Đánh giá tác động môi trường phục vụ đường dây 110KV liên 
tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh 

2013/
2014 

Tốt 

18 
Khảo sát và phân tích mẫu nước cho công ty Xây dựng đầu tư 
môi trường số 8 Hà Nội 

2013 Tốt 

19 
Điều tra, đánh giá môi trường đất nuôi trồng thủy sản và mức 
độ ô nhiễm đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Thái Bình 

2012/
2013 

Tốt 

20 
Đánh giá tác động môi trường một số khu công nghiệp tỉnh Lai 
Châu 

2012/
2013 

Tốt 

21 
Điều tra thoái hoá đất cấp tỉnh phục vụ xây dựng chỉ tiêu thống 
kê đất bị thoái Quốc gia 

2012/
2013 

Tốt 

22 
Nghiên cứu hiện trạng môi trường khu vực huyện Hải Hà, tỉnh 
Quảng Ninh và đề xuất giải pháp quy hoạch bảo vệ môi trường 

2013/
2013 

Tốt 

23 Điều tra đánh giá và xử lý môi trường làng nghề tại huyện 2011/ Tốt 



Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang 2012 

24 
Đánh giá tác động môi trường thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang 

2011/
2012 

Tốt 

25 
Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến phát thải khí 
nhà kính từ đất nông nghiệp 

2011/
2012 

Tốt 

26 
Quy hoạch nông thôn mới các xã, huyện Bình Giang, tỉnh Hải 
Dương 

2012/
2013 

Tốt 

27 
Quy hoạch nông thôn mới các xã, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh 

2011/
2012 

Tốt 

28 
Xử lý phế thải nông nghiệp trên đồng ruộng và tái chế thành 
phân hữu cơ bón cho cây trồng, giảm thiêu ô nhiễm môi 
trường tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang 

2009/
2010 

Tốt 

29 
Quy hoạch sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Nông trường 
Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

2009/
2010 

Tốt 

30 
Quy hoạch sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

2009/
2010 

Tốt 

31 Đánh giá phân hạng đất vùng ven biển Bắc Trung Bộ 
2009/
2010 

Tốt 

32 Đánh giá phân hạng đất vùng Duyên hải - Cà Mau 
2009/
2010 

Tốt 

33 
Lập kế hoạch sử dụng đất huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 
năm 2014, 2015 

2014/
2015 

Tốt 

34 
Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 -2020 của các xã, 
huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

2013/
2014 

Tốt 

35 
Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 -2020 của các xã, 
huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

2012/
2013 

Tốt 

36 
Đánh giá thực trạng quản lý, xử lý rác thải tại khu vực trường 
Đại học Nông nghiệp Hà Nội và đề xuất giải pháp bảo vệ môi 
trường 

2014/
2014 

Tốt 

37 
Phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm khí CO2 trong các khu 
giảng đường và kí túc xá của trường Đại học Nông nghiệp Hà 
Nội 

2009/
2010 

Tốt 

 
  



2. Các công trình khoa học đã công bố trong nước và quốc tế 

TT Tên công trình 
Năm 

Tên tạp chí/ Hội 
thảo 

1 
Unexpected High Diversity of Terrestrial 
Cyanobacteria from the Campus of the University 
of the Ryukyus, Okinawa, Japan 

2017 Microorganisms  

2 

Phylogenetic position of aerophytic Cyanophyta/ 
Cyanobacteria, the genus Porphyrosiphon Kützing 
ex Gomont (Oscillatoriales, Microcoleaceae) from 
Nakaoi Valley, Kochi Prefecture, Japan 

2018 
The Japanese Journal 

of Phycology 

3 
Black Band Disease-related (BBD) 
cyanobacterium from Okinawan corals 

2018 
Journal of Applied 

Phycology 

4 
Marine biodiversity research in the Ryukyu 
Islands, Japan: Current status and trends 

2019 PeerJ, 
DOI10.7717/peerj.6532 

5 
Phân lập, tuyển chọn một số loài vi khuẩn lam có 
khả năng cố định đạm làm giống để sản xuất phân 
bón sinh học cho sản xuất lúa 

2020 
Tạp chí Khoa học đất 
số 58/2020 

6 
Polyphasic study of macroscopic colony-forming 
cyanobacteria from Okinawa coasts, related to 
bioactive secondary metabolite producers 

2018 JPS 

7 Effective utilization of Okinawa microalgal strains 2018 JPS 

8 
Terrestrial black filamentous cyanobacterium 
IRH12 isolated from Iriomote island 

2017 JPS 

9 
Unexpected High Diversity of Terrestrial 
Cyanobacteria from the Campus of the University 
of the Ryukyus 

2016 JPS 

 
Taxonomy and molecular phylogney of coral 
disease related cyanobacteria from Okinawa 

2015 ECS 

10 
Black filamentous cyanobacterium IRH12 from 
Iriomote Island, Okinawa, Japan 

2017 APPF 

11 
Characterization of Lyngbya-like filamentous 
cyanobacterium from shore region of Kyan, 
Itoman, Okinawa, Japan 

2017 APPF 

12 
Okeania sp. from The Shore Region of Kyan, 
Itoman, Okinawa (Cyanobacteria) 

2017 JPS 



13 
Characterization of Black Band Disease (BBD) 
related Cyanobacteria from Okinawa 

2016 JPS 

14 
Nghiên cứu thực trạng quản lý môi trường và định 
hướng bảo vệ môi trường tại huyện Hải Hà tỉnh 
Quảng Ninh 

2015 
Tạp chí Khoa học đất 

số 45/2015 

15 
Kết quả đánh giá hiện trạng môi trường huyện 
Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh 

2014 
Tạp chí Khoa học và 
Phát triển số 1/2014 

16 
Đánh giá chất lượng môi trường nước nuôi trồng 
thủy sản huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

2014 
Tạp chí Khoa học đất 

số 43/2014 

17 
Công nghệ sinh học trong Bảo vệ môi trường  

(Sử dụng cho giảng dạy cao học) 
2015 

Nhà xuất bản Đại học 
Nông nghiệp 

18 
Nghiên cứu xạ khuẩn có khả năng phân giải 
xenluloza dùng trong xử lý phế phụ phẩm nông 
nghiệp 

2011 
Tạp chí Nông nghiệp 

và Phát triển nông 
thôn số 4/2011 

19 
Kết quả nghiên cứu chất lượng nước thải ở một số 
cơ sở sản xuất làng nghề huyện Hiệp Hòa, tỉnh 
Bắc Giang 

2011 
Tạp chí Khoa học đất 

số 37/2011 

20 
Sự tích lũy kim loại nặng trong đất nông nghiệp 
chịu ảnh hưởng của làng nghề tái chế sắt Châu 
Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh 

2011 
Tạp chí Khoa học đất 

số 37/2011 

 
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           
Tham gia hướng dẫn và hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ      
Tham gia giảng dạy học phần tiến sĩ    
Tham gia hướng dẫn chính/độc lập cho NCS               Hướng dẫn phụ cho NCS   
 

 
 
 

Hà Nội, ngày   tháng  năm 202… 

Người khai ký tên 

(Ghi rõ chức danh, học vị) 

                           (Đã ký)  

TS. NGUYỄN XUÂN HÒA 

 

 
 

 
  


