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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: GS TSKH Nguyễn Văn 

Xuyến 
Email: nvxuyen41@yahoo.com 
DĐ: 0914260495 
CQ : 0438680109 
HDP: TS. Vũ Thị Kim Loan 
DĐ: 0912464178 
 
 

Hóa lý- Viện 
Kỹ thuật Hóa 

học 
 
 

ĐH Y Hải 
Phòng 

Tính chất 
peroxydaza của 
phức Mn(II) với 
axit glutamic 

Xác định dạng phức 
đóng vai trò xúc tác, 
quy luật động học, cơ 
chế của phản ứng xúc 
tác, biểu thị những 
đóng góp về mặt khoa 
học và giá trị ứng dụng 
thực tiễn khác nhau. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng 
các yếu tố khác nhau đến 
sự tạo phức xúc tác 
- Tốc độ và cơ chế của 
phản ứng xúc tác 
- Tìm điều kiện tối ưu để 
thực hiện được các mục 
tiêu đã đề ra. 

 

2. HDC: GS TSKH Nguyễn Văn 
Xuyến 
Email: nvxuyen41@yahoo.com 
DĐ: 0914260495 
CQ : 0438680109 
HDP: TS. NguyễnVăn Dưỡng 
DĐ: 0912364936 

 
 

Hóa lý- Viện 
Kỹ thuật Hóa 

học 
 
 

ĐH Dân lập 
Hải Phòng 

Tính chất 
peroxydaza của 
phức Mn(II) với 
axit acrylamit 

Xác định dạng phức 
đóng vai trò xúc tác, 
quy luật động học, cơ 
chế của phản ứng xúc 
tác, biểu thị những 
đóng góp về mặt khoa 
học và giá trị ứng dụng 
thực tiễn khác nhau. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng 
các yếu tố khác nhau đến 
sự tạo phức xúc tác 
- Tốc độ và cơ chế của 
phản ứng xúc tác 
- Tìm điều kiện tối ưu để 
thực hiện được các mục 
tiêu đã đề ra. 

 

3. HDC: GS TSKH Nguyễn Văn 
Xuyến 
Email: nvxuyen41@yahoo.com 
DĐ: 0914260495 

Hóa lý- Viện 
Kỹ thuật Hóa 

học 
 

Tính chất 
peroxydaza của 
phức Co(II) với 
axit acrylamit 

Xác định dạng phức 
đóng vai trò xúc tác, 
quy luật động học, cơ 
chế của phản ứng xúc 

- Nghiên cứu ảnh hưởng 
các yếu tố khác nhau đến 
sự tạo phức xúc tác 
- Tốc độ và cơ chế của 

 



CQ : 0438680109 
HDP: TS. Nguyễn Văn Dưỡng 
DĐ: 0912364936 
 
 

 
ĐH Y Hải 

Phòng 

tác, biểu thị những 
đóng góp về mặt khoa 
học và giá trị ứng dụng 
thực tiễn khác nhau. 

phản ứng xúc tác 
- Tìm điều kiện tối ưu để 
thực hiện được các mục 
tiêu đã đề ra. 

4. HDC: GS TSKH Nguyễn Văn 
Xuyến 
Email: nvxuyen41@yahoo.com 
DĐ: 0914260495 
CQ : 0438680109 
 
 

Hóa lý- Viện 
Kỹ thuật Hóa 

học 
 
 
 

Tính chất 
caltalaza của 
phức Ni(II) với 
axit glutamic 

Xác định dạng phức 
đóng vai trò xúc tác, 
quy luật động học, cơ 
chế của phản ứng xúc 
tác, biểu thị những 
đóng góp về mặt khoa 
học và giá trị ứng dụng 
thực tiễn khác nhau. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng 
các yếu tố khác nhau đến 
sự tạo phức xúc tác 
- Tốc độ và cơ chế của 
phản ứng xúc tác 
- Tìm điều kiện tối ưu để 
thực hiện được các mục 
tiêu đã đề ra. 

 

5. HDC: GS TSKH Nguyễn Văn 
Xuyến 
Email: nvxuyen41@yahoo.com 
DĐ: 0914260495 
CQ : 0438680109 
 
 

Hóa lý- Viện 
Kỹ thuật Hóa 

học 
 
 

 

Tính chất 
caltalaza của 
phức Cu(II) với 
axêtylaxeton 

Xác định dạng phức 
đóng vai trò xúc tác, 
quy luật động học, cơ 
chế của phản ứng xúc 
tác, biểu thị những 
đóng góp về mặt khoa 
học và giá trị ứng dụng 
thực tiễn khác nhau. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng 
các yếu tố khác nhau đến 
sự tạo phức xúc tác 
- Tốc độ và cơ chế của 
phản ứng xúc tác 
- Tìm điều kiện tối ưu để 
thực hiện được các mục 
tiêu đã đề ra. 

 

6. HDC: GS TSKH Nguyễn Văn 
Xuyến 
Email: nvxuyen41@yahoo.com 
DĐ: 0914260495 
CQ : 0438680109 
 
 
 

Hóa lý- Viện 
Kỹ thuật Hóa 

học 
 
 

 

Tính chất 
peroxydaza của 
phức Cu(II) với 
axêtylaxeton 

Xác định dạng phức 
đóng vai trò xúc tác, 
quy luật động học, cơ 
chế của phản ứng xúc 
tác, biểu thị những 
đóng góp về mặt khoa 
học và giá trị ứng dụng 
thực tiễn khác nhau. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng 
các yếu tố khác nhau đến 
sự tạo phức xúc tác 
- Tốc độ và cơ chế của 
phản ứng xúc tác 
- Tìm điều kiện tối ưu để 
thực hiện được các mục 
tiêu đã đề ra. 

 

7. HDC: GS TSKH Nguyễn Văn 
Xuyến 
Email: nvxuyen41@yahoo.com 
DĐ: 0914260495 

Hóa lý- Viện 
Kỹ thuật Hóa 

học 
 

Tính chất 
peroxydaza của 
phức Ni(II) với 
axêtylaxeton 

Xác định dạng phức 
đóng vai trò xúc tác, 
quy luật động học, cơ 
chế của phản ứng xúc 

- Nghiên cứu ảnh hưởng 
các yếu tố khác nhau đến 
sự tạo phức xúc tác 
- Tốc độ và cơ chế của 

 



CQ : 0438680109 
 

 
 

tác, biểu thị những 
đóng góp về mặt khoa 
học và giá trị ứng dụng 
thực tiễn khác nhau. 

phản ứng xúc tác 
- Tìm điều kiện tối ưu để 
thực hiện được các mục 
tiêu đã đề ra. 

          
Hà Nội, ngày           tháng        năm  2011 

LÃNH ĐẠO VIỆN 
 

 


