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BỘ MÔN HÓA LÝ 

Địa chỉ: Phòng 422 - Nhà C1 - Đại học Bách Khoa Hà Nội 

Tel/Fax: + 84 (0)4 3 868 0109  -  sce-dpc@hust.edu.vn  -  http://chemeng.hust.edu.vn/dpc 

 

1. Năm thành lập  

 Tháng 02 năm 1958, trước nhu cầu thiết yếu cần có một Bộ môn dạy cơ sở 

lý thuyết công nghệ, kỹ thuật Hóa học cho các ngành Công nghệ Hóa học và 

nhiều ngành có liên quan khác, Bộ môn Hóa lý đã được tách ra từ Bộ môn Hóa 

cơ bản. 

2. Lãnh đạo bộ môn qua các thời kỳ 

TT Thời kỳ Trưởng Bộ môn Phó Trưởng Bộ môn 

1 1958 - 1960 PGS.TS. Phạm Ngọc Thanh  

2 1960 - 1976 PGS.TS. Trịnh Xuân Khuê PGS.TS. Phạm Ngọc Thanh 

3 1976 - 1980 TS. Đinh Văn Hoan  PGS. Đào Quý Chiệu 

4 1980 - 1982 PGS.TS. Trần Thị Minh Châu  

5 1982 - 1986 GS.TSKH. Nguyễn Văn Xuyến  

6 1986 - 1999 PGS.TS. Lê Cộng Hòa  

7 1999 - 2003 GS.TSKH. Nguyễn Văn Xuyến  

8 2003 - 2008 TS. Trần Thị Thanh Thủy ThS. Lê Trọng Huyền 

ThS. Nguyễn Vân Anh 

9 2008 - 2013 TS. Trần Thị Thanh Thủy ThS. Lê Trọng Huyền 

TS. Trần Vân Anh 

10 2013 - 2015 TS. Trần Thị Thanh Thủy ThS. Lê Trọng Huyền 

11 2016 - nay TS. Nguyễn Vân Anh ThS. Lê Trọng Huyền 

3. Số cán bộ hiện nay và số cán bộ đã công tác tại Bộ môn 

Số cán bộ hiện nay 

1 TS. Nguyễn Vân Anh 8 ThS. Lê Trọng Huyền 

2 TS. Trần Vân Anh 9 TS. Nguyễn Trọng Nghĩa 

3 TS. Cao Hồng Hà 10 ThS. Lê Huy Thiêm 

4 TS. Nguyễn Thị Hà 11 ThS. Phạm Văn Tiến 
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5 TS. Nguyễn Thu Hà  12 TS. Nguyễn Ngọc Tuệ 

6 KS. Vương Thị Bích Hiên 13 TS. Nghiêm Thị Thương 

7 ThS. Trần Thanh Hoài   

Số cán bộ đã công tác tại Bộ môn 

1 PGS.TS. Phan Tử Bằng 21 KS. Doãn Thị Mai 

2 GVC. KS. Nguyễn Ngọc Cảnh 22 TS. Trần Thị Tuyết Mai 

3 PGS.TS. Trần Thị Minh Châu 23 Đinh Thị Thúy Nga 

4 PGS. Đào Quý Chiệu 24 KS. Lê Văn Ngữ 

5 PGS. TS. Lê Ngọc Chương 25 KS. Nguyễn Thị Nhâm 

6 KS. Lê Thúy Đông 26 PGS.TS. Trần Văn Niêm 

7 KS. Đàm Thúy Hằng 27 GS.TS. Nguyễn Hữu Phú 

8 KS. Đoàn Tân Hào 28 Ngô Thị Quyến 

9 PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hiền 29 PGS.TS. Ngô Quốc Quyền 

10 TS. Nguyễn Thị  Hiền 30 KS. Sỹ Danh Sự 

11 PGS.TS. Lê Cộng Hòa 31 PGS.TSKH.Nguyễn Xuân Thắng 

12 TS. Đinh Văn Hoan 32 PGS.TS. Phạm Ngọc Thanh 

13 ThS. Trần Đức Hoàng 33 KS. Nguyễn Duy Thịnh 

14 TS. Trần Xuân Hoành 34 KS. Khổng Doãn Thọ 

15 KS. Nguyễn Thị Huệ 35 Hoàng Văn Thư 

16 KS. Lê Thiết Hùng 36 TS. Trần Thị Thanh Thủy 

17 ThS. Nguyễn Hữu Khôi 37 TS. Nguyễn Thành Tín 

18 PGS.TS. Trịnh Xuân Khuê 38 TS. Trịnh Hồng Vân 

19 CN. Đỗ Ngọc Kim 39 GS. TSKH. Nguyễn Văn Xuyến 

20 TS. Diệp Lâm   
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4. Nhiệm vụ chuyên môn  

4.1. Đào tạo đại học 

- Giảng dạy cho các ngành: Kỹ thuật Hóa học, Hóa học, Kỹ thuật In và 

Truyền thông, Công nghệ Môi trường, Công nghệ Sinh học - Thực phẩm, 

Dệt nhuộm, Công nghệ Luyện kim và Vật liệu… 

- Xây dựng các Phòng thí nghiệm Hóa lý đại cương và Phòng thí nghiệm 

chuyên đề, xây dựng thêm các bài thí nghiệm Hóa lý, thường xuyên cải 

tiến thí nghiệm để nâng cao chất lượng thực hành, tổ chức đưa sinh viên 

đi thực tập tại nhiều cơ sở sản xuất. 

- Xây dựng đề cương Hóa lý cho các chuyên ngành và 10 môn chuyên 

ngành cho định hướng cử nhân và kỹ sư Công nghệ Hóa lý, 8 môn chuyên 

ngành cho cử nhân Hóa học. 

- Biên soạn nhiều giáo trình, chuyên đề, bài tập, tài liệu hướng dẫn thí 

nghiệm, sách tham khảo, chuyên khảo, sổ tay, từ điển… Trong 10 năm trở 

lại đây, đã viết mới 4 cuốn giáo trình Động hóa học, Điện hóa học, Bài tập 

Hóa lý và Sổ tay tóm tắt các đại lượng Hóa lý. Trong thời gian tới, Bộ 

môn dự kiến sẽ biên soạn thêm các giáo trình của các môn chuyên ngành, 

phục vụ cho nhu cầu đào tạo và học tập của chuyên ngành Công nghệ Hóa 

lý. 

- Từ Khóa 41, Bộ môn được giao quản ngành đào tạo mới: Kỹ sư Công 

nghệ Hóa lý (1996). Tham gia quản lý và đào tạo ngành Cử nhân Hóa học 

theo định hướng Hóa lý (từ 2011). 

   Qua 60 năm, hàng trăm lớp sinh viên đại học hệ chính quy, nhiều lớp đại 

học chuyên tu, tại chức, cao đẳng... (của Trường và các cơ quan ngoài Trường) 

đã được Bộ môn Hóa lý trang bị có hệ thống những kiến thức cơ sở trong công 

nghệ và kỹ thuật Hóa học làm tiền đề cho việc tìm hiểu và học tập những kiến 

thức chuyên sâu của chuyên ngành mà sinh viên tự chọn. 
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4.2. Đào tạo sau đại học 

 Trên cơ sở giảng dạy, đào tạo đại học có chất lượng và nghiên cứu khoa 

học đạt những thành tích được đánh giá cao, Bộ môn Hóa lý được phép đào tạo 

sau đại học hai cấp độ Thạc sĩ và Tiến sĩ. Cho đến nay, Bộ môn đã xây dựng đề 

cương và giảng dạy 15 môn cơ sở và chuyên đề cho các lớp sau đại học. Hiện 

nay, Bộ môn vẫn đang tiếp tục giảng dạy, hướng dẫn và tham gia hướng dẫn cao 

học ngành Kỹ thuật Hóa học, cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành Hóa lý 

thuyết và Hóa lý. 

4.3. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

- Công tác nghiên cứu khoa học đã được thực hiện ngay sau khi Bộ môn 

thành lập. Cùng với đề tài đầu tiên "Nghiên cứu sản xuất than hoạt tính 

chống độc" từ năm 1964, Bộ môn đã liên tiếp chủ trì nhiều đề tài cấp 

Trường, cấp Bộ, cấp Nhà nước và 6 hợp đồng phục vụ sản xuất… 

- Lĩnh vực nghiên cứu cơ bản: hơn 300 công trình đã được công bố trên các  

tạp chí chuyên ngành tại các hội nghị khoa học trong nước và quốc tế. 

- Lĩnh vực nghiên cứu phục vụ sản xuất: 

 Những giải pháp công nghệ kỹ thuật đã được các cơ sở sản xuất tiếp nhận, 

áp dụng như: bạc lót không dầu, điện cực, chất siêu lắng làm sạch môi 

trường, các chất ức chế tạo màng sơn lót, chống ăn mòn bảo vệ vỏ tàu 

biển, các chất phát quang, các chất chống oxy hóa, bảo quản sản phẩm 

trong công nghiệp thực phẩm, nông nghiệp, các chất xúc tác phức trong 

xử lý nước thải và môi trường, chế phẩm tăng trưởng, năng suất, chất 

lượng cây lương thực và cây công nghiệp… 

 02 đề tài đã thực hiện thành công từ nghiên cứu công nghệ xây dựng thiết 

bị đến xây dựng xí nghiệp sản xuất bàn giao cho cơ quan kinh doanh: sản 

xuất than hoạt tính, xử lý nước uống. 

-   Trong giai đoạn từ 2006 đến nay, Bộ môn đang tiếp tục thực hiện một số 

đề tài nghiên cứu cơ bản và công nghệ theo các hướng chính: 

 Vật liệu lai tạo hữu cơ - vô cơ (polymer dẫn điện lai tạo hạt nano kim loại, 

oxit kim loại và vật liệu cacbon) ứng dụng trong y sinh và môi trường; 

 Nghiên cứu chế tạo vật liệu tính năng cao từ cao su tự nhiên; 

 Nghiên cứu cơ chế và động học của phản ứng bằng phương pháp hoá học 

lượng tử; 
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 Các phương pháp hóa lý xử lý nước bề mặt và nước thải, xây dựng mô 

hình quản lý môi trường; 

 Nghiên cứu chế tạo cảm biến sinh học, điện hóa ứng dụng trong y sinh và 

môi trường; 

 Bảo vệ và chống ăn mòn kim loại; 

 Xúc tác phức chất đồng thể; 

 Dị thể hoá xúc tác đồng thể ứng dụng trong phản ứng quang hóa. 

5. Các nhóm nghiên cứu hiện nay 

- Vật liệu tính năng cao từ cao su tự nhiên; 

- Hóa học tính toán; 

- Xúc tác và xúc tác quang trong xử lý nước thải bằng phương pháp oxy hóa 

tiên tiến (AOPs); 

- Hệ thống micro và nano vi lưu tích hợp (MEMs); 

- Điện hóa ứng dụng; 

- Quản lý và xử lý môi trường;  

- Bảo vệ và chống ăn mòn kim loại. 

6. Thành tích 

6.1. Đào tạo, giảng dạy 

- Số sinh viên chuyên ngành  170 

- Số học viên cao học                 22 

- Số nghiên cứu sinh                  36 

6.2. Giáo trình biên soạn:     30 

6.3. Nghiên cứu khoa học: 

- Số đề tài cấp Bộ     20 

- Số đề tài cấp Nhà nước    27 

6.4. Danh hiệu cá nhân, tập thể: 

-   Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, vượt lên mọi khó khăn ác liệt, Bộ môn 

vẫn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đảm bảo an toàn người và thiết bị, 

giờ lên lớp ở các nơi sơ tán. Một số cán bộ còn tham gia tự vệ hoặc vào 

bộ đội, tham gia chiến đấu trực tiếp ở các chiến trường. 
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-   Trong công tác Đảng, Chính quyền, Công đoàn và Đoàn Thanh niên các 

thành viên của Bộ môn cũng có nhiều đóng góp xuất sắc tạo thành tích 

cho Bộ môn, Khoa, Trường. Một số đồng chí đã là Bí thư Đảng ủy 

Trường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Thường vụ Công đoàn Trường, 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện (Khoa). 

-   Với các thành tích đạt được trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở 

trên, tập thể và nhiều cán bộ của Bộ môn đã được khen thưởng: 9 Huân 

chương, trong đó có 1 Huân chương Độc lập hạng Ba, 2 Huân chương 

Lao động hạng Ba; hàng chục Huy chương các loại; 6 Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ và nhiều Bằng khen cấp Bộ, Bằng khen Lao động sáng 

tạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt nam và Ủy ban hành chính Thành 

phố Hà Nội, danh hiệu Tổ Lao động XHCN, Chiến sỹ thi đua, Cán bộ 

Giảng dạy Giỏi… 28 cán bộ có học vị TS, 2 TSKH, 02 GS, 11 PGS, 03 

Nhà giáo  ưu tú, 01 Nhà giáo Nhân dân. 

 Sau gần 60 năm kể từ ngày thành lập, Bộ môn Hóa lý từ một Tổ giảng 

dạy Hóa lý cơ bản đã phát triển thành một đơn vị có tiềm năng khoa học kỹ 

thuật, không những có khả năng đào tạo cán bộ kỹ thuật, đại học, sau đại học mà 

còn có khả năng tham gia giải quyết những vấn đề mà yêu cầu phát triển đất 

nước đặt ra.  

7. Ảnh minh họa  

  
 

Các Thầy Cô và Sinh viên Hóa lý: Thầy Diệp Lâm, 

Thầy Hòa, Cô Châu, Thầy Ngữ, Thầy Thịnh, Thầy 

Chiệu, Thầy Xuyến…(và một số SV Minh Hiền, 

Hương, Trâm) 

 

Bộ môn Hóa lý 8/1967,  

Thầy Khuê, Cô Châu, Cô Đông, Thầy Quyền… 
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Bộ môn Hóa lý đi sơ tán (1967 – 1968)  

Cô Đông, Cô Châu, Thầy Xuyến, Thầy Tín, 

 Thầy Khuê, Thầy Phú. 

Khánh thành nhà máy Than hoạt tính Bến Tre, 

hợp tác NCKH của Bộ môn. 

 

 

 

 

Bộ môn Hóa lý năm 1962 – 1963. 

Hàng trước: Thầy Phú, Thầy Hoan, Cô Nga, Thầy Ngữ 

Hàng sau:Thầy Thanh, Thầy Thư, Thầy Chiệu, Thầy Thọ 

 

Niềm vui từ nơi sơ tán về Thủ đô  

(cận cảnh: Cô Châu) 

 

 

  
 

Một số Cán bộ đã công tác tại Bộ môn Hóa lý  

(ảnh chụp năm 1996) 

 

 

Gặp mặt các thế hệ Cán bộ và Sinh viên 

nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Trường  

Đại học Bách Khoa Hà Nội (năm 2001) 
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Hướng dẫn Sinh viên ngành Công nghệ  

 Hóa lý đi thực tập kỹ thuật tại Nhà máy Cốc hóa, 

Công ty Gang Thép Thái Nguyên 6/2006 

 (Thầy Hà: đầu hàng thứ 2, bên trái) 

Buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp của Sinh viên Công 

nghệ Hóa lý K46-6/2006  

(trong ảnh hai thầy cô cầm hoa: Thầy Xuyến,  

Cô Thủy) 

 

  

Các thế hệ Cán bộ và Sinh viên của Bộ môn Hóa lý 

trong lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Trường  

Đại học Bách Khoa Hà Nội (tháng 10/2011) 

Thầy Hòa (hàng đầu, thứ 3 từ phải sang) tham gia 

Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ 

tại Hà Lan, Năm 2011 

 

  
Thầy Thanh, Tổ trưởng Bộ môn đầu tiên 

 của Bộ môn Hóa lý chia sẻ tâm tư  

trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2013 

 

Tham gia các hoạt động phong trào do 

 Viện Kỹ thuật Hóa học và Trường  

Đại học Bách Khoa Hà Nội phát động 

 (trong ảnh: Cô Hiên, 08/3/2016) 

 


