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1. Họ và tên: HỒ THỊ THÚY HẰNG  Giới tính: Nữ 

2. Ngày, tháng, năm: 11/10/1988 

3. Học hàm:      Năm được phong học hàm:  

     Học vị: Thạc sỹ     Năm đạt học vị: 2013  

4. Chức danh: Giảng viên     Chức vụ:  

5. Địa chỉ nhà riêng:  Phòng 308, tòa V1, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội  

6. Điện thoại: CQ:     ; NR:     ; Mobile: 0985643819  

7. Fax:     Email: htthang@vnua.edu.vn 

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:  Học viện Nông nghiệp Việt Nam   

- Thời gian đào tạo: 9 /2006       đến     6 /2010 

- Hình thức đào tạo: Chính quy 

- Ngành/Chuyên ngành: Môi trường 

- Tên luận văn/khóa luận: Đánh giá các nguồn áp lực tới chất lượng nước mặt tại xã Phù 

Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 10/8/2010 

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

- Nơi đào tạo:  Học viện Nông nghiệp Việt Nam   

- Thời gian đào tạo: 10/2010      đến       5/2013 

- Hình thức đào tạo: Chính quy 

- Ngành/Chuyên ngành: Khoa học môi trường 

- Tên luận văn: Ảnh hưởng của chất lượng nước đến số lượng và thành phần loài động vật 
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nổi tại một số các thủy vực trên địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 22/7/2013 

9.3. Nghiên cứu sinh và bảo vệ học vị Tiến sĩ: 

- Nơi đào tạo:      Thời gian đào tạo:  

- Hình thức đào tạo:  

- Ngành/Chuyên ngành:  

- Tên luận án:  

- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp:  

10. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh IELTS 5.0 

11. Trình độ tin học: IC3 ứng dụng 

12. Các lớp bồi dưỡng 

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

    

13. Quá trình công tác 

Thời gian 

(Từ năm ... đến năm...) 
Vị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức 

Từ 2/2011 – nay  Giảng viên Bộ môn Công nghệ 

môi trường, Khoa Tài 

nguyên và Môi trường 

Học Viện Nông nghiệp 

Việt Nam 

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 

Ô nhiêm môi trường Đại học  

Công nghệ môi trường Đại học  

Thực tập Công nghệ môi trường Đại học  

Kỹ thuật xử lý chất thải rắn và khí thải Đại học  

Thực hành xử lý chất thải Đại học  

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.  
     

2.  
     

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.  
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15. Hoạt động nghiên cứu khoa học 

15.1. Lĩnh vực nghiên cứu: chế tạo/ứng dụng vật liệu xử lý môi trường; kiểm soát ô nhiễm; 

chỉ thị sinh học 

15.2. Các công trình khoa học đã công bố 

15.2.1. 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 

Chuyên khảo  

1        

2        

Giáo trình  

3  2021 Công 

nghệ môi 

trường 

Đồng tác giả Chủ biên TS. Phạm Châu 

Thùy, TS. Nguyễn Ngọc Tú, 

ThS. Hồ Thị Thúy Hằng, 

ThS Lý Thị Thu Hà, TS. Võ 

Hữu Công 

NXB Học 

viện Nông 

nghiệp Việt 

Nam 

 

4        

Tham khảo  

5        

6        

Hướng dẫn  

7        

8        

15.2.2. 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). 

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 

1.  2017 Nghiên cứu quy 

trình tạo than sinh 

học và nano silica 

từ phế phụ phẩm 

nông nghiệp 

Kinh tế sinh 

thái, số 53, 

tr.24-31 

Tác giả chính Hồ Thị Thúy Hằng, 

Nguyễn Ngọc Tú 

ISSN  

1859:2317 

2.  2018 Nghiên cứu tổng 

hợp và đánh giá 

đặc tính Zeolite sử 

dụng SiO2 thu hồi 

từ rơm rạ 

Nông nghiệp 

và phát triển 

nông thôn, số 

6, tr.88-94 

Tham gia Nguyễn Ngọc Tú, 

Trịnh Quang Huy, 

Hồ Thị Thúy Hằng, 

Nguyễn Ngọc Minh 

ISSN 

1859:4581 

3.  2018 Nghiên cứu chế 

tạo vật liệu hấp 

phụ từ vỏ trấu và 

nguồn bentonite tự 

nhiên 

Nông nghiệp 

và phát triển 

nông thôn, số 

12, tr.88-94 

Tác giả chính Hồ Thị Thúy Hằng, 

Nguyễn Thị Thu 

Hà, Trịnh Quang 

Huy 

ISSN 

1859:4581 

4.  2019 Xử lý nước thải Khoa học Tham gia Nguyễn Thị Thu 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 

sinh hoạt và nước 

thải chăn nuôi 

bằng tảo bám trên 

vật liệu lọc 

Nông nghiệp 

Việt Nam, tập 

17(10), trang 

826-834 

Hà, Hồ Thị Thúy 

Hằng, Đỗ Phương 

Chi, Đinh Tiến 

Dũng, Trịnh Quang 

Huy 

1859:0004 

5.  2021 Nghiên cứu loại 

bỏ đồng thời chất 

hữu cơ và nitơ 

trong nước thải 

sau biogas bằng 

công nghệ A2O  

Tạp chí Khoa 

học và Công 

nghệ - Đại 

học Đà Nẵng 

19(4.2): 43-

45.  

 

Tham gia Nguyễn Thị Lương, 

Tôn Thị Minh 

Khánh, Vũ Đức 

Anh, Lê Viết Nhất, 

Phạm Minh Hẹn, 

Hồ Thị Thúy Hằng, 

Võ Hữu Công 

ISSN 

1859:1513 

15.2.3. 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) 

1         

2         

15.2.4. 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 International Conference 

on Climate Change and 

Sustainability 

Management in Vietnam 

and Taiwan ICCSM-

2020 

Circular economy 

approach in 

livestock waste 

management in 

Ba Vi District, 

Hanoi.  

Tham gia Vo Huu 

Cong, Tran 

Duc Vien, Ho 

Thi Thuy 

Hang, Pham 

Minh Hen, 

Nguyen Hong 

Hanh, 

Nguyen D. 

Luong, Tran 

Dang Ánh  

978-604-65-

5327-4 

2 Technological 

Innovation for 

Sustainable 

Development, Da Nang, 

11-13 Nov, 2020 

Simultaneous 

removal of 

organic and 

nitrogen 

pollutants in 

biogas effluent by 

A20 system 

Tham gia Nguyễn Thị 

Lương, Tôn 

Thị Minh 

Khánh, Vũ 

Đức Anh, Lê 

Viết Nhất, 

Phạm Minh 

Hẹn, Hồ Thị  

 



 5 

Thúy Hằng, 

Võ Hữu Công 

3 Hội nghị Nhà khoa học 

Công nghệ Sinh học trẻ 

Thành phố Hồ Chí 

Minh“Nghiên cứu khoa 

học, công bố quốc tế, 

chuyển giao công nghệ 

và khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo” ngày 

16/4/2021 tại ĐH Mở, 

TP. Hồ Chí Minh 

Preliminary 

Examination of 

Electric 

Generation from 

Domestic 

Wastewater by 

Microbial Fuel 

Cell.  

Tham gia Vo Huu 

Cong, Ho Thi 

Thuy Hang, 

Nguyen 

Thanh Lam 

 

15.2.5. 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 

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      

 

15.3. 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 2013-2014 

Nghiên cứu đặc trưng của các hạt 

nano tự nhiên (nanoclay) và ứng 

dụng xử lý Cr6+ trong nước thải 

ngành mạ điện 

Học viện Tham gia Khá 

2 2015-2016 

Nghiên cứu quy trình tạo than sinh 

học và tectosilicate từ các phế phụ 

phẩm nông nghiệp tạo nguồn vật liệu 

cho xử lý môi trường 

Học viện 
Chủ 

nhiệm 
Khá 

3 2015 
Chế tạo vật liệu hấp phụ từ trấu - 

ứng dụng xử lý nước thải chăn nuôi 

sau biogas 

Việt Bỉ cấp 

Học viện 
Tham gia Đạt 

4 2016-2018 

Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải 

của các hydrocacbon thơm đa vòng 

ngưng tụ (PAHs) và dẫn xuất của nó 

(NPAHs) từ khí thải đốt rơm rạ sau 

thu hoạch tại Việt Nam 

Trọng điểm 

cấp Học 

viện 

Tham gia Đạt 

5 2017 

Đề án tổng thể môi trường tại các 

làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ 

An, đề xuất các giải pháp quản lý và 

giảm thiểu ô nhiễm 

UBND tỉnh 

Nghệ An 
Tham gia Khá 

6 2018-2019 

Chế tạo vật liệu nhẹ từ nguồn 

silicate trong phế phụ phẩm nông 

nghiệp ứng dụng xử lý nước nuôi 

trồng thủy sản 

Học viện 
Chủ 

nhiệm 
Khá 
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7 2018-2020 

Đánh giá hiện trạng môi trường và 

ứng dụng công nghệ sinh học trong 

xử lý mùi và chất thải rắn tại các 

trang trại chăn nuôi gà tập trung trên 

địa bàn tỉnh Hưng Yên 

Sở KHCN 

tỉnh Hưng 

Yên 

Tham gia Đạt 

8 2019-2020 

Đề xuất giải pháp thu hồi và tái sử 

dụng sinh khối tảo để kiểm soát phú 

dưỡng ao, hồ, tận thu cacbon hữu cơ 

Học viện Thư ký Khá 

II Dự án 

1      

2      

III Nhiệm vụ KH&CN khác 

1      

2      

15.4. 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.       

15.5. 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.  16/4/2021 Giải khuyến khích 

Bài trình bày 

Preliminary Examination of 

Electric Generation from 

Domestic Wastewater by 

Microbial Fuel Cell. 

03-QĐKT/KHCNT Trung tâm phát triển và 

công nghệ trẻ Thành 

phố Hồ Chí Minh 

15.6. 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 25 tháng 6 năm 2021 

 

Xác nhận của đơn vị 
(ký tên, đóng dấu) 

Người khai 

(họ, tên và chữ ký) 

  
    

Hồ Thị Thúy Hằng 
 

 


