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TT GV hướng dẫn Đơn vị 
(BM,khoa,..) 

Tên đề tài 
(định hướng) 

Mục tiêu chính  
của đề tài 

Nội dung đề tài 
cần giải quyết 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1. HDC: PGS. TS Doãn Thái Hòa 

Email: hoadoanthai-
fct@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0912866873 
CQ : 04 38684955 

BM CN 
Xenluloza & 
Giấy, Viện 

KTHH 

Xử lý nước thải 
trong sản xuất bột 
hóa nhiệt cơ (từ 
một loại gỗ cứng) 

Nước thải sau xử lý đạt 
tiêu chuẩn thải ra môi 
trường. 

- Xác định tính chất của 
nước thải; 
- Xử lý theo phương pháp 
hóa lý; 
- Xử lý theo phương pháp 
sinh hóa ; 
- Xây dựng quy trình xử lý 
nước thải. 

 

2. HDC: TS Lê Quang Diễn 
Email: dienlq-
fct@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0914300930 
CQ : 04 38684955 

 Nghiên cứu tiền 
xử lý rơm rạ cho 
quá trình thủy 
phân bằng enzym 

Hiệu suất thủy phân 
xenluloza đạt >90% 

- Xử lý bằng phương pháp 
cơ học ; 
- Xử lý bằng phương pháp 
hóa học ; 
- Xây dựng quy trình tiền 
xử lý rơm rạ nhằm đạt hiệu 
suất chuyển hóa xenluloza 
thành glucoza cao. 

 

3. HDC: TS Lê Quang Diễn 
Email: dienlq-
fct@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0914300930 
CQ : 04 38684955 

 Nghiên cứu thủy 
phân rơm rạ bằng 
enzym để thu 
etanol 

Thu etanol từ rơm rạ 
phế thải 

- Thủy phân rơm rạ đã qua 
tiền xử lý bằng enzym ; 
- Lên men etanol ; 
- Tách thu etanol. 

 

4. HDC: PGS. TS Doãn Thái Hòa 
Email: hoadoanthai-

 Nghiên cứu thủy 
phân rơm rạ bằng 

Thu butanol từ rơm rạ 
phế thải 

- Thủy phân rơm rạ đã qua 
tiền xử lý bằng enzym ; 

 



fct@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0912866873 
CQ : 04 38684955 

enzym để thu 
butanol 

- Lên men butanol ; 
- Tách thu butanol. 

5. HDC: PGS. TS Doãn Thái Hòa 
Email: hoadoanthai-
fct@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0912866873 
CQ : 04 38684955 

 Nghiên cứu thủy 
phân rơm rạ bằng 
enzym để thu axit 
lactic 

Thu axit lactic từ rơm 
rạ phế thải 

- Thủy phân rơm rạ đã qua 
tiền xử lý bằng enzym ; 
- Lên men lactic ; 
- Tách thu axit lactic. 

 

          
Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2011 

LÃNH ĐẠO VIỆN 
 

 


