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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: TS. Nguyễn Tuấn Anh  

Email: ntanh-fct@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0913227076 
CQ : Viện KT Hoá học – ĐHBK 
Hà nội 
HDP: TS.Lê Minh Hà 
DĐ: 0917361044 
CQ: Viện KH & CN Việt nam 

CN Hoá dược 
& HCBVTV 

Nghiên cứu thành 
phần hoá học cây 

Diên vĩ (Iris 
japonica) 

Nghiên cứu thành phần 

hoá học của cây Diên 

vĩ. 

1/ Chiết tách và khảo 

sát hoạt tính sinh học 

các cặn chiết của cây 

để tìm ra cặn chiết có 

hoạt tính. 

2/ Phân lập và xác 

định cấu trúc hóa học 

các chất có trong cặn 

chiết có hoạt tính. 

3/ Bước đầu khảo sát 

hoạt tính sinh học các 

chất phân lập được. 

 

 

 



 
2.  HDC: TS. Nguyễn Tuấn Anh  

Email: ntanh-fct@mail.hut.edu.vn 
DĐ: 0913227076 
CQ : Viện KT Hoá học – ĐHBK 
Hà nội 
HDP: TS.Lê Minh Hà 
DĐ: 0917361044 
CQ: Viện KH & CN Việt nam 

CN Hoá dược 
& HCBVTV 

Nghiên cứu thành 
phần hoá học cây  
Sâm đại hành 
(Eleutherin 
bulbosa) 

Nghiên cứu thành phần 

hoá học của cây Sâm 

đại hành. 

1/ Chiết tách và khảo 

sát hoạt tính sinh học 

các cặn chiết của cây 

để tìm ra cặn chiết có 

hoạt tính. 

2/ Phân lập và xác 

định cấu trúc hóa học 

các chất có trong cặn 

chiết có hoạt tính. 

3/ Bước đầu khảo sát 

hoạt tính sinh học các 

chất phân lập được. 

 

 

3.  HDC: PGS.TS. Vũ Đình Hoàng 
Email:hoangvd-
ocd@mail.hut.edu.vn 
CQ : Viện KT Hoá học – ĐHBK 
Hà nội 
HDP: TS. Nguyễn Thị Hiền Anh 
DĐ: 0912542290 
CQ: Viện Hóa Học Công Nghiệp 
Việt Nam 

CN Hoá dược 
& HCBVTV 

Nghiên cứu quy 
trình tổng hợp 
một số dẫn xuất 
nitro imidazole. 
 

Nghiên cứu tổng hợp 

một số dẫn xuất 

nitroimidazole để tổng 

hợp các thuốc kháng 

khuẩn khử trùng. 

1/ Tổng hợp một số chất 

chứa vòng imidazole. 

2/ Tinh chế các sản phẩm 

thu được.  

3/ Phân tích, xác định cấu 

trúc các sản phẩm. 

 

 



4.  HDC: PGS.TS. Vũ Đình Hoàng 
Email:hoangvd-
ocd@mail.hut.edu.vn 
CQ : Viện KT Hoá học – ĐHBK 
Hà nội 
HDP: TS. Hoàng Văn Hoan 
DĐ: 0913365589 
CQ: Viện Hóa Học Công Nghiệp 
Việt Nam 

CN Hoá dược 
& HCBVTV 

Nghiên cứu qui 
trình tổng hợp 
một số tiền chất, 
chất trung gian 
hoạt động và 
kháng sinh dòng 
fluoroquinolone. 

Nghiên cứu qui trình 
tổng hợp một số tiền 
chất, chất trung gian 
hoạt động và kháng 
sinh dòng 
fluoroquinolone để làm 
thuốc. 

1/ Tổng hợp một số tiền 

chất, chất trung gian, 

kháng sinh dòng 

fluoroquinolone. 

2/ Tinh chế các sản phẩm 

thu được.  

3/ Phân tích, xác định cấu 

trúc các sản phẩm. 

 

5.  HDC: TS. Hoàng Xuân Tiến 
Email: hxuantien-
fct@mail.hut.edu.vn 
CQ : Viện KT Hoá học – ĐHBK 
Hà nội 
HDP: TS. Trần Bạch Dương 
DĐ: 0913034134 
CQ: Viện Hóa Học Công Nghiệp 
Việt Nam 

CN Hoá dược 
& HCBVTV 

Nghiên cứu qui 
trình công nghệ 
chuyển hóa 
catechin chè 
xanh. 

Nghiên cứu công nghệ 
chuyển hóa catechin từ 
chè xanh thành các dẫn 
xuất có hoạt tính sinh 
học. 

1/ Nghiên cứu chuyển hóa 

catechin của chè xanh 

thành các dẫn xuất 

catechin có hoạt tính sinh 

học. 

2/ Thử hoạt tính sinh học 

các dẫn xuất catechin 

được chuyển hóa  

3/ Tinh chế các sản phẩm 

thu được.  

3/ Phân tích, xác định cấu 

trúc các sản phẩm. 

 

6.  HDC: TS. Hoàng Xuân Tiến 
Email:hxuantien-
fct@mail.hut.edu.vn 
CQ : Viện KT Hoá học – ĐHBK 

CN Hoá dược 
& HCBVTV 

Nghiên cứu qui 
trình bán tổng 
hợp và tinh chế 
Lovastatin. 

Nghiên cứu qui trình 
bán tổng hợp và tinh 
chế Lovastatin làm 
thuốc chữa mỡ máu. 

1/ Nghiên cứu lacton hóa 

axit menvinolinic thành 

 



Hà nội 
HDP: PGS.TS. Quyền Đình Thi 
DĐ:  
CQ: Viện Công Nghệ Sinh Học – 
Viện KH&CN Việt Nam 

lovastatin. 

2/ Tinh chế và tạo sản 

phẩm. 

3/ Phân tích, xác định cấu 

trúc sản phẩm. 

7.  HDC: PGS.TS. Vũ Đình Hoàng 
Email:hoangvd-
ocd@mail.hut.edu.vn 
CQ : Viện KT Hoá học – ĐHBK 
Hà nội 
HDP: PGS.TS. Phạm Gia Điền 
CQ: Viện Hóa học – Viện 
KH&CN Việt Nam 

CN Hoá dược 
& HCBVTV 

Ngiên cứu thành 
phần hóa học và 
hoạt tính sinh học 
cây thồm lồm 
(Polygonum 
chinense) 

- Nghiên cứu 
thành phần hóa 
học cây thồm 
lồm 

- Khảo sát hoạt 
tính sinh học 
cây thồm lồm 

- Phân lập các hợp 

chất từ cây thồm 

lồm 

- Xác định cấu trúc 

hóa học các chất 

- Thử hoạt tính sinh 

học cặn chiết và 

các chất phân lập 

được. 

 

          
Hà Nội, ngày           tháng        năm  2011 

LÃNH ĐẠO VIỆN 
 

 


